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প্রচ্ছদ 2০ অশোক রায় 

প্রথম প্রকাশ ০2০ ১৯৬০ 

অশোক রায় কর্তক এ পি পি'র পক্ষে ১১৭ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রট, 
কাঁলকাতা-৭০০০০১৯ হইতে প্রকাশিত এবং জে. ডি. প্রেস 

&২/এ, কৈলাশ বস: স্ট্রীট, কাঁলিফ।তা-৬ হইতে মীদ্রত ॥ 



ম্যাপল 'লিফ এম্লার চার্টার ৭১৪ 1বমান প্রাতাঁদনের মত আজও আকাশে উড়েছে 

গান্তব্চ্ছলে পেশছুতে | বিমানে রয়েছে একদল ফুটবল ফ্যান, তারা হৈ হট্র- 

গোল হাঁস ঠাট্ায় পানীয় গলায় ঢেলে আগামী দিনের ফুটবল ম্যাচ 

নিয়ে মশগুল । হঠাং গভীর রাতে দেখা দিল আতঙ্ক-"*খাদ্োে 

বিষক্রিয়ায় পাইলট, কো-পাইলট ও আঁধকাংশ যাল্রীরা হয়ে 
পড়ল অসস্ছ । আতাঁঙ্কত বিমানের হাল ধরল যুদ্ধ 

ফেরত অনভিজ্ঞ এক যুবক '""ষে জীবনে চাটার 

বিমান চালায়নি-"-যান্লীদের অবস্থা সঙ্গীন 

'**ভ্যাঙ্কুবার এয়ারপোট এখনও 

কয়েকশো মাইল দূর । এই 

*বাসরহৃদ্ধকারী যান্লার 

শেষ কোথায় ? 





ঞন্ি 

রাত ২০৬---০০৪৬ 

উইনিপেগ এয়ারপোটের রিসেপশান 'বান্ডং । এর সামনের রাস্তাটি পিচের ও 
গোলাকৃতি । বাইরেটা নিয়নের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাঁসত। একটি ট্যাকিকে 
দূত এয়ারপোর্টের দিকে আসতে দেখা গেল । নিয়মিত বন্ট হয়ে চলেছে । বৃষ্টির 
মধ্যে হেডলাহটের আলো তর্ক হয়ে পড়ছে । গোলাকীতি নিচের রাস্তা ভাঙতে 

[গয়ে মাঝে মাঝে ব্রেক কষতে হচ্ছে। চাকার এক ধরনের ঘষনজনত শব্দ তৈরৰ 

হচ্ছে। ট্যাক্সিটা কাঁপতে কাঁপতে এসে রিসেপশান বিল্ডিং-এর. সামনে ঝাঁকুনি দিয়ে 
থেমে গেল । 

একজন মানত আরোহৰ ট্যাক্সিতে । সে প্রায় লাফ দিয়ে নামল । এক গুচ্ছ নোট 
ড্রাইভারকে প্রায় ছংড়ে দিয়ে তার ব্যাগটা 'নয়ে দ্রুত সুইংডোর-এর দিকে এাগয়ে 
গেল। 

ভিতরটা বিশাল হলঘর, উষ্ণ ও আলোকিত । ও মূহতের জন্য দাঁড়য়ে পড়ল। 
আগন্তুক আধভেজা কোটের কলারটা নাময়ে দিয়ে ওপরে দেওয়াল ঘাঁড়র 'দিকে 
দখন্টপাত করে! তারপর লদ্বা লৎবা পা ফেলে এবং 'কিছঢা দৌড়ানোর ঢঙে ক্রস 
কানাডার এয়ার লাইনস এর ডেক্সের বকে এগয়ে যায় । ওটা এককোনে বার-এর ঢঙে 
সাজানো । যায়গাটা তখন খাল, কেবল প্যাসেলার-এজেন্ট চালান পরীক্ষায় ব্যস্ত । 

আগন্তুককে দেখে এজেন্ট মহাশয় চোখের ঈসারায় কথা বলতে নিষেধ করল । তার 
পর একটা ছোট মাইক্রোফোন স্ট্যাপ্ড ডেঝের উপর তুলে অভ্যন্ত ঢঙে ঘোষণা করতে 
থাকল । 

ফ্লাইট-১০, ফ্লাইট-৯০, ভ্যাঞ্কুবার যাওয়ার জাহাজ এখনই উড়বে । মাঝে, 
[ভিষ্টোরিয়া মিল ও হনল;ল; স্পর্শ করবে ॥ সকল যাত্রীদের অনহরোধ করা যাচ্ছে, 
গেট নং-৪ । ফোরে ) যাওয়ার জন্য । দয়। করে মনে রাখবেন আকাশে না ওড়া 
পর্যন্ত ধূমপান নিষেধ । 

লাউঞ্জে অলসভাবে বসে থাকা অথবা একঘেয়োম সংবাদপত্র নাড়াচাড়ার হাত 
থেকে একদল যাত্রী ম্বান্ত পেলেন। 

তাঁরা হম্টচিত্তে হলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললেন। 
কোট পর? লোকটা সবে "হাঁ" করেছে এজেন্ট মশাইকে কিছু বলবার জন্য। এক 

বয়স্কা মাহলা কনুই-এর ধান্ধায় ওকে এক পাশে স'রয়ে দিয়ে এজেস্টের সামনে বাস্তু 
সমস্ত ভাবে হাজির হলেন । তার ব্যাগ্র প্রশ্ন, “এই যে ছেলে বলতে পার কি ফ্লাইট-- 

ফ্লাইট--১ €& 



৬৩ মারল থেকে এসেছে 'ি না 2 ভদ্রমাহলা তোতলাচ্ছিলেন ! 
লিস্টে চোখ বলয়ে শান্ত উত্তর “না, এই জাহাজটি ৩৭ মিনিট লেটে আসছে ।, 
“ওহো ॥। দেখ আমার ভাহীঝ এটাতে থাকার কথা'"*।” ওর কথা শেষ হওয়ার 

আগেই আগন্তুক ব্যন্তভাবে বলে ওঠে» শুনছেন ॥ ভ্যাঙ্কুবারে যাওয়ার ফ্লাইটে একটা 
1সটের ব্যবস্হা হতে পারে কি?” 

এজেন্টের জবাব আসে, “না মশাই কোন সিটের ব্যবস্হা করা সম্ভব নয়। সে আরও 

বলে, 'আপাঁন কি িজারভেশনের চার্ট দেখেছেন 2, 
আগন্তুক, হতাশভাবে ডেস্কে একটা চাটি মেরে বলল, “না, দেখা হয়ান। লময় 

ছিল না। সোজা এয়ারপোর্টে আসাছ। ভাবলাম, বাতিল 'টাকটের যার়গার 
একটা ব্যবস্হা হয়ে যাবে । আম জান, আপনার কাছে একটা টিকিট ছিল ।' 

শঠকই বলেছেন মশাই ! কিন্তু, আগামীকাল ভ্যাঙ্কুবারে যে বড় খেলাটা হচ্ছে 

তার জনা সবাঁকছই বাড়-বাডান্ত। আমাদের সমস্ত ফ্লাইটগুলো বৃকড:। আমার তো 
মনে হচ্ছে, আগামীকাল বিকালের আগে আপনার যাওয়া হবে না। এজেস্ট 
বললেন । 

লোকটা মদ; স্বরে একটা দিব্যি, কেটে ব্যাগটা মাটিতে রেখে বলল, যে কোনে! 
উপায়ে আগামীকাল দুপুরের ভিতর আমাকে ভ্যাগ্কুবারে যেতে হবে ।” 

“অত রুক্ষ হবেন না।” হঠাৎ বৃদ্ধা তিন্ত স্বরে বলে ওঠেন । তিনি কথা চালিকে 
যান, 'এবার আম বলাছি, শোন হে ছেলে ভাল করে, আমার ভাইঝি, তার সঙ্গে. 
কিন্তু বাধা পড়ল । 

“একটু দাঁড়ান, প্যাসেঞ্জার-এজেণ্ট বলে ওঠে । সে ডেক্সের উপর দিয়ে আগন্তুককে 
পোন্সিল 1দয়ে খোঁচা মেরে বলল, “দেখুন, যদিও আমি আপনাকে এটা জানাতে 
বাধ্য নই-_ 

কোট পরা লোকটি ঘুরে জিজ্ছেস করেঃ“হা? কি ব্যাপার 2, বাদ্ধা রাগে ফেটে পড়ে 
বলে ওগেন, বা! চমৎকার ॥, 

এজেন্ট বদ্ধাকে পান্তা না 'দয়ে বলে, রেশ্টো থেকে একটা চাটার ফ্লাইট আছে।॥ 
খেলার জন্য ব্যবস্হা হয়েছে ॥ তারা সি ?বচের দিকে ষাচ্ছে। আমার ধারণা ওরা 
কয়েকটা খালি সিট নিয়ে এসেছিল । তুমি চেষ্টা করলে একটা পেয়ে যেতে পার & 

আগন্তুক উন্ভতোঁজত হয়ে বলে ওঠে, “যাঁদ তাই হয়, দারুন হবে ॥ লোকটা ব্যাগ 
তুলে নিয়ে চলল ৷ সে এজেপ্টকে বলে, “সাত্যি, তুমি মনে কর, আমার ওখানে একট 
ব্যবচ্ছা হবে2; 

“চেঙ্টা করতে দোষ [ক 2 
কোট পরা লোকটা প্রশ্ন করে, “সামি তাহলে কোথায খেশাজ নেব? কার সঙ্গে 

যোগাযোগ করব ? 
এজেণ্টের মুখে একটা ব্যাঙ্গ-হাস । সেহলের কিছুটা এগিয়ে বলল, এখান 

ঙ 



থেকে ণদ ম্যাপল 'লিফ এয়ার চার্টার" এর অফিস দেখা যাচ্ছে । সোজা চলেযান। 

কিন্তু মনে রাখবেন আম কছ7 বালান । 
জঘন্য ব্যাপার 1 বন্ধা রাগে ফেটে পড়ে । আমি তোমায় বলাছ, আগার 

ভাইবা... 
কিগ্তু বাধা দয়ে আগন্তুক এজেস্টকে বলল, “অনেক ধন্যবাদ ।' সে এজেন্টের 

দেখানো পথে চলে প্রত হাঁজর হল একটা ডেস্কের উপর একটা চার্টার কোচ্পানখর 
ডিসপ্লে বোর্ড যেখানে রয়েছে । বোডের পিছনে আর একজন এজেন্ট অন্ধকারে বসে 

ব্স্তভাবে লিখছে ! তার পাঁরবেশটা ক্রস কানাডা এরারলাইনসের মত নয়। এজেণ্ট 
মহাশয়ের চেহারা ও পোষাক ব্লশ কানাডার এজেশ্টের মত সপ্রতিভ নয়। 

আগগ্তুক ওর কাছে হাঁজর হতে হাতের লেখা থামিয়ে ভদ্রুলোকের দিকে চেয়ে 
বলল, “আপনার সব রকম সাহাযোর জন্য আছ স্যার 

“ভাবাছ, আর্পান আমায় ি সাহায্য করতে পারবেন ? ভ্যাৎকুবারে যে কোন 
ফ্লাইটে যাওয়ার একটা আসন যোগাড় করে দিতে পারেন 2? 

এজেন্টের চটপট উত্তর, “ভ্যাঙ্কুবার 2 দেখাঁছ স্যার) ওর পেঞ্সিল প্যাসেঙ্জার 

লস্টে দ্রুত ওঠানামা করতে থাকে । তারপর ও আনন্দের সঙ্গে বলে ওঠে, উ-হা 
একটাই পাওয়া গেছে । ফ্লইটটা সোজা যাচ্ছে, যাদও ওর যান্লার সময় হয়ে গিয়েছে ।, 

আগন্তুক ব্যস্ততার সঙ্গে বলে, 'বা বেশ বেশ আমি কি সিটটা পেতে পারি? 
এজেন্ট টিকিট কাউণ্টারে গিয়ে বসল। ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞেস করল। 'জজ 

স্পেন্সার |" ভদ্রলোকের সধক্ষপ্ত উত্তর | 

টকিটে দ্রুত লেখা ফুটে উঠল ॥ এজেপ্ট বলে, 'আপনার সেবায় লাগতে পারার 
জন্য কৃতজ্ঞ স্যার ! আপনার এক পঠের ভাড়া ঃ ৬৫ ডলার । আপনার কি কোন 
ব্যাগ আছে 2? 

“একটাই ব্যাগ ॥ ওটা আমি সঙ্গে রাখব । আগম্তুকের উত্তর । 
দ্রুততার সঙ্গে ব্যাগাটির ওজন ও লেবেল লাগানো হয়ে গেল । 

এজেশ্ট আবার বিনয়ের সাথে বলে, বলে, 'আপনার সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। 
খেয়াল রাখবেন স্যার, টিকিটটা আপনার থাকা খাওয়ার পাশপোর্টও বটে। প্লেন 
এখনই ছাড়বে 1” 

কোট পরা আগন্তুক ধন্যবাদ জানায় ॥। ও ক্রস কানাডার এজেণ্টকে 'বদায় নেবার 
আগে ধন্যবাদ জানানোর জন্য এগয়ে যায় । 

বহ্ধা তখনও সেখানে । এজেন্ট মহাশয় স্পেন্সারকে দেখতে পেয়ে বৃন্ধার কাঁধের 
উপর ধদয়্ে আভবাদন জানায় । স্পেনসার হাত নেড়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানায় । সে 

নিষ্কমনের পথের 'দকে হাঁটা দেয় ! 



বাইরে শীতের রাত। বিমানের এক ঘেয়ে ঘ/ানঘ্যাঁন শব্দ ভেসে আসছে, যাঁদও 
বাস্ত বিমান পোতাশ্রয়ের মধ্যে এমন ধরনের দশশ্য শ্রান্তকর, কিপ্তু এটাই প্রাতাঁদনকার 
ছবি। 

একজন উার্দপরা দ্বার-রক্ষীী স্পেনসারকে 'নারর্ট বিমান পোতে যাওয়ার রাস্তা 
বাতলে দেয় । 

তখনও বাষ্ট হয়ে চলেছে । ফ্লাডলাইটে আলোকিত জায়গার উপর দিয়ে ও 
অপেক্ষামান বমানের 'দিকে এগিয়ে যায় । 

অপেক্ষমান আকাশযানের শরীরে আলোর ছটায় সংন্দর দৃশ্যের সচনা করছিল । 

র্পোর উপর আলো পড়লে যেমন সংন্দর দৃশ্য তৈরণ হয়, তেমান । প্যাসেঞ্জাররা 
র্যাম্প থেকে উঠে পড়েছে ॥ স্পেনসর মধাবন্তী কর্ণমান্ত রাস্তা দিয়ে লাফ মেরে মেরে 
প্যাসেঞ্জারদের কাছে পেগছল | হাফাটাকিট জমা দিয়ে ধরে ধীরে সাড় বেয়ে উঠতে 
থাকল । দমকা বাতাসের দাপটে ওর ট্রাপটা ওপর 'দিকে উঠে যাচ্ছিল। উড়ো 
জাহাঃজর মধ্যে নিজের শরঈরকে গাঁলয়ে দম নেবার জন্য দাঁড়য়ে পড়ল । কিছ-ক্ষণ 
পর একজন বিমান সোঁবকা ওর কাছে হাজর হ'ল। একটা ওয়াটারপ্রফ কাপড় 
জড়ানো ওর শরারে । সে হেসে দরজা বন্ধ করল ।॥ সঙ্গে সঙ্গে হীন চালু হওয়ার 
শব্দ শোনা গেল । 

স্পেনসার কাচুমাচু ভাবে বলে “আমি ভেবোছলাম প্লেনটা ব্ীঝ খারাপ হয়ে 
গছে। 

“শুভ সন্ধ্যা, আপন।দের 'বদেশে ভ্রমনের ব্যবস্থা করতে পারার জন্য আমরা 
খুশি।? 

'আ!মও নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি এই প্লেনে যেতে পারার জন্য।' 
স্পনসারের চটগটে উত্তর | 

সোবকা বলে, 'আপনার জন্য ওখানে একটা আসন আছে স্যার ॥ 

স্পেনসার, তার টপ ও কোট হাতে নিয়ে আসন শ্রেনীর পাশে গালপথ ধরে 
এগয়ে যায় । নাঁদন্ট 'সটের কাছে 'জনিসপন্ত রাখার জায়গাটা অপেক্ষাকৃত 
চাট হওয়ায় কোটটাকে দলামোচা কর রাখতে হ'ল । 

“এদের কখনও পচেন্ট হতে দেখা যায় না এই জারগাগহলোকে যথেষ্ট বড় করতে, 

পাশে বসা সহযানীকে লক্ষ করে স্পেনসার মন্তব্য করে। ভদ্রলোক ওকে লক্ষ 
করছিলেন, স্পেনসার ব্যাগটাকে সিটের তলার ঢুকয়ে নরম আসনে তৃপ্তির স্ঙ্গে 

নিজেকে ছেড়ে দেয়। 
মাইকে বিমান সোবকার গলা ভেসে আসে, শিভ সন্ধ্যা, ম্যাপেল লিফ এয়ার 

চার্টার ৭১৪, বিদেশ ভ্রমনে আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা জানার । আমরা আশা 
করি আপনাদের যান্লাপথ আনন্দময় হবে। দয়া করে সেফাঁট বেল্টটা বেধে নিন। 

আমাদের গ্লেন এক্ষুন আকাশে উড়বে। 

৮ 



স্পেনসার যখন সেফটি বেল্টের জন্য হাতড়াছ্ছে, তখন তার পাশের খানী, ব্যঙ্গচ্ছলে 
বলে ওঠে, “ভাষনটা 'বিনয় মাখানো । কিনতু প্রকৃতপক্ষে প্রায়ই ওটা খ'জে পাওয়া যায় 
না।' বলে মাথাটা নিচের দিকে নামাতেই ওর নজল পড়বে সিটের 'পছনে লেখাট। 
“দয়া করে আপনার লাইফ বেল্টটা সিটের তলায় খোঁজ করুন!" স্পেনসার হেসে বলল 
সাঁত্য আম ডুবে যেতাম যাঁদ না এই প্লেনটা ধরতে পারতাম ।' 

ভদ্রলোক বলে ওঠে, “ও ! ফুটবল ফ্যানদের ক উৎসাহ ।” 
হঠাৎ ফুটবল প্রেমিকদের কথা কেন? স্পেনসার ভাবে । ওর মনে পড়ে এটা 

একটা চাটরি প্লেন এবং খেলার জনা ব্যবস্থা হয়েছে । ও আমার খেলার কথাটা মনেই 

ছিল না। কিন্তু আম ও সব ভাবতে রাজ নই । একন্তু আমাকে ভ্যাওকুবার উড়ে 
যেতে হবে তাড়াতাড়ি একটা বিজনেস এ্যাপয়ণ্টমেন্ট রাখবার জনা । 

«আমি নিশ্চিত ভ!বে খেলাটা দেখতে পারতাম, যাঁদও ওটার প্রশ্নই ওঠে না ।” 
তার সহযান্নী, অনেকটা ষড়যন্ত্রকারদের মত গলার স্বর নামিয়ে ইঞ্জিনের দ্রুত 

বেড়ে ওঠা শব্দের মধ্যে নিচুদ্বরে বলে, আম যাদ তোমার জায়গায় থাকতাম, তত 
অত উচ্চগ্রামে কথা বলতাম না ।” 

এই প্লেনটা একদল মাথামোটা ফঃটবল পাগলে ভীর্ত। ওরা, কেবল মাত্র একটা 
কাজেই যাচ্ছে! তাহল তাদের খেলোয়াড়দের চেচয়ে উৎসাহিত করা এবং গলার 

জোরে শন্নুপন্ছকে পরাজিত করা । “তোমার যাঁদ খেলা সম্বন্ধে এমন হালকা মন্তব্য 
ওদের কানে যায়, তবে যেকোন সময় ওদের দ্বারা তে'মার আঁনণ্* হবার সম্ভাবনা 
আছে ।” স্পেনসারের মুখে তখনও চাপা হাসি । সে ঝখকে কে বনের ভিড়ের আন্দাজ 

করাছল। সহযান্লীর বন্তব্যের যথাথ'তা বেশ ভালভাবেই বোঝা যাচছল। একদল 
খেলাপাগল মানুষের হৈচৈ, আনন্দোৎসবে ভিভরটা গম গম করছে । আর লক্ষণীয় 
যে ওদের আনন্দোতসবের মধো কখনই বজ্গাথীন হয়ে উঠছে না॥। ওদের আলাপ 
আলোচন কেন্দ্রীভূত ছল 'কভাবে 'বপক্ষদলের কাছ থেকে জয় 'ছনিয়ে নিয়ে আসা 
যায়। 

স্পৈনসারের ঠিক ভানাদকে এক দদ্পাত বসে। তাদের ন।?ণকা যুগল স্পোটসি 

ম্যাগাজিনের উত্তেজন।প্ূণ্ণ পাতায় ঢুকে গেছে মনে হচ্ছে। ওদের পিছনে চারজন 
সাপোর্টার। তারা কাগজের পানপান্রে রাই ঢালাছল ॥। তারা তৈরী হাঁচ্ছল রাতটা 
এইভাবেই কাটিয়ে দেবে। 'বাভন্ন খেলোয়াডের স্টাইল ও গুণাবলী তাদের 
আলোচনায় থাকছে । স্পেনসারের কানে কিছু গকছ: ভেনে আসাছল । মনে হচ্ছিল 
খেলার মাঠে সদ্য দেখা দশের অংশ। 

“জাগেন্তীর কথা বলছ ? জ্াগেন্ডীকে খেলাবে ? না না, ও রকম প্লেয়ারকে 
খোঁলও না। আন্ডারবোল্ট-এর জনা ও এবার লীগ খেলোন ॥। এখন, আর একজন 
লোক আছে, দেখ তোমার পছন্দ হয় ক না।* এঁচারজনের তখন স:রাপানের কিছুটা 
নেশা হয়েছে ওদের 'পছনে বড় লালমুখো লোকেরাও তাদের নিজ নিজ দলের পক্ষে 

টে 



আলোচনায় মগ্ন। ওদের আলোচনার মনে হচ্ছে ভ্যাঞ্কুবারে ফুটবল খেলার আগেই 
খেলে ফেলতে চায় । স্পেনসার এবার তার পাশে বসা লোকটির [দকে ফিরল । 
স্পেনসার, সবকিছ? খটিয়ে দেখতে অভ্যস্ত । 

কেতাদ;য়স্ত পোষাকে শরীর গঠন বলে দেয় এক সময় দর্শনীয় ছিল তবে ধূসর 
কেশ ও কুগ্িত চামড়া, আক্ষিরেখার মুখমণ্ডল বয়স্ক মানুষের পাঁরচয় বহন করছে । 
যাঁদও টাইটা একেবারেই বেনানান লাগছে, এর ভিতরেই ওর চেহারায় এক অবান্ত 
প্রভৃত্বব্যগক দ'়তা প্রকাশ পাচ্ছে। 

মনে মনে স্পেনসার স্বীকার করল, একটা বৈশিষ্টাপূর্ণ চারন্র বটে। ছঢটন্ত প্লেনের 

রাস্তায় নীল আলোর সারি দ্রুত সরে যাচ্ছে। 
আলোচনার মাঝখানে স্পেনসার বলে, “আমার কথাগ্লো শুনলে মনে হবে, 

আম যেন গতান:গাঁতিক নিয়মের বিরুদ্ধে । আসলে আমি খুবই গ€রত্বপূর্ণ কাজে 
যাচ্ছি, এটা একটা ব্যবসায়িক ভ্রমণ । খুবই ওজনদার কনসাইনমেন্ট হতে পারে । 

আমার মন এখন এদকেই পড়ে আছে ।, 

তাঁর সহযান্নশর মধ্যে একটা ভদ্রু কৌতুহল দেখা গেল । 

[তনি প্রশন করলেন, “আপনারা ক 'বাকু করেন? 
স্পেনসার সোৎসাহে বলে, "ট্রাক, আজন্ত্র ট্রাক।' 

ও ত্রাক, আমি তো মনে কার ওগুলো 'ডিলাররা 'বারু করে। যার উৎসাহহন 
মন্তব্য | 'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক । আমার প্রয়োজন পড়ে যখন মোটা অধ্কের, মানে ন্রিশ 
থেকে একশটা ট্রাক বিক্রির কথা পাটির সাথে শুরু হয় । বাজারে আমার সম্বন্ধে 
একটা ধারনা আছে, আমার নাক তীরন্দাজী গনশানা এবং সে কারনে হেড আঁফসে 
আমায় বিশেষ মূল্যে এ সব িলে পাঠায় । তাঁদও 'বারু ব্যাপারটায় অনেক সমস্যা 
আছে, তবুও এর উপর ভরসা করে মোটামুটি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায়।+ 
স্পৈনসার সিগারেটের জন্য পকেটে হাতড়াতে থাকে । তারপর হঠাৎ থাময়ে দিয়ে 
বলে, “আমার ধ্মপান করা উঁচং নয় । আমরা এখনো আকাশে উঠিন, না ?, 

“যদ শূন্যে হই, তবে খুবই নিচু দিয়ে যাচ্ছি প্রায় জিরো নট । 
"্ রকমই হবে ।' স্পেনসার সামনের দকে পা জোড়া ছড়িয়ে দিয়ে বলল, “ওঃ 

বুঝবেন না মশাই, আম বড় ক্লান্ত। আজকের 'দনটা মনে হচ্ছে কাজকম্মহীন হয়ে 

পড়েছে, অলস ভবে দোতালায় বসে থাকলে যেমন হয় । আমার কথা ছু 
বুঝলেন ।' 

“মনে হচ্ছে । অপর পক্ষের সংক্ষপ্ত উত্তর । 

স্পেনসার বলতে থাকে, “এই ক্েতালোকটি বেশ বাঁদ্ধমান। সে বাজার বাজিয়ে 

[নিয়ে ট্রাক খারদ করতে চার । তাতে তার ধারণা, সবাদকে ভাল হতে পারে। সে 
কারণে খাঁরপ্দারটির সাথে ট্রাক কেনা বেচা ব্যাপারটা যা আজ রাতের ভিতর 
চুকিয়ে দিতে পার, তাহলে আগামিকাল রাতের ভিতর বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে ফিরে 
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আসতে পাঁর । আমি একটা “তার” পেলাম ॥ তাতে বলা হ'ল সমস্ত কাজকদ্ম ফেলে 

ভ্যাঙ্কুবারে আগামীকাল লা টাইমের (ভিতর চলে যেতে । খুব তাড়াতাড়ি একটা 
ক্টান্ট হতে চলেছে । সুতরাং আমাকে ওখানে গিয়ে ডিলটাকে গেথে তুলতে হবে । 

ও একবার *বাস নিয়ে উদ্ধালোকে তাকায় কৌতুকপূর্ণ দম্টিতে । এখন শ্রোতার 

কাছ থেকে উত্তরের প্রত্যশায় ব্যান্র। 

“বুঝলেন' স্পেনসার বলে, 'যাঁদ আপাঁন আজই চাল্লিশ-পণ্থাশটা দ্রাক কেনেন, 
আপনাকে ভাল [িসকাউণ্ট দিতে পার । আপনার কি মনে হয় হবেন না আপান 
এক বিশাল যান সমৃহের মালিক ?' 

ওর পাশে বসা যান্লীটি হাসে । বলে, পহাখত । না, না আমি এতবড় ব্যাপার 
স্যাপারে অভাচ্ছ নই, ভাবতেও ভয় লাগে। তাছাড়া এ ধরনের চিন্তা ভাবনা, 
অঃমার প্রচালত কাজকম্ম থেকে কিছুটা আলাদা |, 

“ক ধরনের কাজ করেন আপাঁন ?" স্পেনসার প্রত্ন করে । 

'ওষুধ পন্র শিয়ে কাজ কারবার ।” 

*“আপাঁন কি একজন ডাকন্তান ?, 

হাঁ, ডান্তারই বটে? সুতরাং এটা পাঁরচ্কার ব্যাপার ষে ট্রাক বেচার ব্যাপাবে 

আমাকে বলে লাভ নেই ! চল্িশটা তো দরের কথা, আমি একটাও কিনতে পারব 
না। বুঝলেন, ফুটবলই আমার একমান্র নেশা এবং এই খেলার জন্য আমার যাঁদ 
[তে সময় থাকে, তবে আম বেকোন জায়গায় যেতে পারি । আজ রাতের '্রিপটাও 

ওঁ জন্য |? 

[সটের গায়ে নিজেকে এীলয়ে দিযে স্পেনসার বলে, “বা, আপনাকে পেয়ে খুশি 
হলাম ডান্তার। আমার ঘুমের অভাব হলে আপনার কাছ থেকে উপযযন্ত ওষুধ 
প্যব। স্পেনসারের কথার মধ্যে ইঞ্জিনের প্রচ শব্দ শোনা যাচ্ছে কারণগুলো তখন 
পণ শান্ত অন করছে । বিমানের শরীরটা কাঁপছে । 

ডান্তার স্পেনসারের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল» এএ ধরনের কাণ্ডকার- 
খ্যনায় ওষুধ কোন কাজ দেবে না । আমার মাথায় আসে না টেক অফ-এর আগে 
এত তজন-গজ নের কি দরকার |, 

স্পেনসার মাথা ঝঠীকয়ে ওর কথায় সম্মৃতি জানায় । কিছুক্ষণ পর শব্দটা 
অনেকটা কমে গেলে স্পেনসার ডান্তারের কথাগুলো পাঁরজ্কার শুনতে পাচ্ছিল । 
ও বলল, “আসল এটাই ইঞ্জিনের স্বাভাবিক নিয়ম কানুন ॥ টেক-অফ করার সময় এই 
ধরনের কাজ কারবার করার নিয়ম, প্রতোকটা ইঞ্জিনে দুটো করে ম্যাগনেটোজ আছে । 
বান যখন রানওয়েতে থাকে যাল্লার সময়, তখন প্রত্যেকটা ইঞ্জিনের ম্যাগ'গুলোকে 
পৃথক পৃথক ভাবে পরাঁক্ষা করা হয় ॥। যখন পাইলট পরাক্ষায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবে 'এ 
ফলগুলো ঠিকমত চলছে তখনই তারা টেক-অফ করে কিন্তু তার আগে নয়। ভাগ্য 

ভালো যে এয়ার লাইনসও এই ব্যাপারটা নয়ে ষথেন্ট মনযোগ দেয় 
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“আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে এই ব্যাপারটা আপনার ভাল জানা ।, 

“ঠক তা নয়, তবে আম যুদ্ধের সময় ফাইটার প্লেন চালাতাম। কিচ্তু এখন 
আমার আর কিছুই নেই । বুদ্ধিতে জং ধরে গেছে । আমি প্রায় সবটাই ভুলে গোছ ।' 

চলতে শুরু করলাম» ডান্তার বলে ওঠে ॥ ইঞ্জিনের শব্দ তখন গ্রভীর তালে 
চলা শুরু হয়েছে । সিটের পিছনে একটা জোর ধাক্কায় ওদের বুঝিয়ে দিল প্লেনের 
গত বাড়ছে, রানওয়ের উপর 'দিয়ে যেতে যেতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাথাদকের ধাক্কা 

বুঝিয়ে দিল যে তাদের প্লেন বায়ুর জগতে প্রবেশ করেছে । ইঞ্জিনগলোর গাঁত তখন 
একই রকম । বিমানটি ওপর দিকে উঠে চলেছে । স্পেনসার লক্ষ্য করে, এয়ারপোটেরি 

লাইটগুলো মিলিয়ে ষাচ্ছে ওরা যত ওপরে উঠছে । 
«আপনারা সেফাঁটি বেট খুলে ফেলতে পারেন । ইচ্ছে হলে ধুমপানও করতে 

পারেন ।' পাবাঁলক মাইকোফোনের ঘোষনা শোনা গেল । 
'যাদ আপনার 'ডিলটা না হা"য় তবে দুঃখ করবেন না।” ডাঙ্তার স্পেনসারের 

দেওয়া সিগারেট গ্রহণ করতে করতে বলে । ওকে ধন্যবাদ দিয়ে বলে, দেখুন আ'ম 

হাঁচ্ছ, বেয়ার্ড, ব্রুনো বেয়াড।, 

আপনার নাম জেনে খ.শি হলাম ॥। আম হচ্ছি স্পেনসার ফুল ব্রাই, মটোর 
কোম্পানীর জর্জ স্পেনসার | ওরা দুজনে কিছ সময় চুপচাপ কাটিয়ে দিল । 
অলসভাবে তাকিয়ে ?ছিল সগারেটের ধোঁয়ার ?দকে । ধোঁয়াটা কেবিনের মধ্যে ঢুকে 
যাচ্ছিল । এর়ারকাঁণ্ডশানং হাওয়ায় ধোঁয়াকে শুষে নাচ্ছল। স্পেনসারের চ্তাগলো 
তখন এলোমেলো । ও মনে করল হেড আফসে গেলে হয়তো কিছ; ক্ষমতা প্রদশিনের 
ব্যাপার ঘটতে পারে ॥ এয়ারপোর্টে ষাওয়ার জন্য ট্যাক্সি ডাকার আগে সে 

উইনিপেগের হ্থছানীয় আফসের কম্ণচাঁরকে টোলফোনে সমস্ত ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে 

বলেছে । অডণরটা পেতে এখনও কিছ; বাধা আছে । এই কাজটা পাওরার সপক্ষে 
ভ্যাঙ্কুবারে বড়রকমের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হতে পারে । ওর মাথায় একটা ভাল 
আহীডিয়া এসে যায় । যাঁদ সমস্ত ব্যাপারঠাকে কাজে লাগয়ে করৃপক্ষের উপর চাপ 
স:ম্ট করতে পারা যায় তবে ওর মাইনে বেড়ে ষেতে পারে বা প্রমোশন হতে পারে । 
ডিলার সেলস ডিভিসনের ম্যানেজারের পোম্টটার কথা বুড়ো অনেকবার শুনিয়ে । 
ওটা যাঁদ এখন পেয়ে যায় তবে পরানো বাঁড়টা ছেড়ে পাকওয়ে হাইট-এর দকে নতুন 

বাড়তে উঠে যেতে পারে । তাহলে ও, ম্যারি ববাস, এবং জোট কিট বেশ আরামে 
থাকতে পারে । তানা হলে বাজারে তার যে বিশাল ধার পড়ে আছে যেমন নত.ন 
জলের ট্যাঞ্চের টাকা, বাচ্চাদের স্কুলের ফিস, পুরানো ইন্স্টলমেন্টের টাকা 'বাঁভন্ন 
খাতে, 1ডপ ।ফুজের টাকা এবং ম্যারির শেষবারের বাচ্চা হওয়ার সময়ের হসাঁপটাল 

চার্জ । স্পেনসার গভীরভারে চিন্তা করে। না ওরএঁ ম্যানেজার পদে যোগ 

করলেও দেনাগ্লো শোধ করা যাবে না। 
ডঃ বের্লার্ড ভাবতে চেষ্টা করাছল এমন ঘ.মনোর ব্যবস্থা করবে না এয়ার মেলে 
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আসা 'ব এম জির এডিশনটাকে পড়বার জন্য এমন চমৎকার স্ুযোগটাকে কাজে 
লাগাবে । কিন্তুসে দুটোর কোনটাই করতে পারল না। বরং তার চিন্তা চলে 
গেল কয়েকদিনের জন্য ফেলে আসা ছোট শহরের শল্যাগাকৎসার কেন্ডে। ও বিস্দিত 
হয়ে ভাবে কি করে ইভান্স সমস্ত কিছু সামলাবে 2 ছেলেটার ভবষ্যং উজ্জ্বল হলে 
[ক হবে, বয়স একেবারেই অল্প । ওর মনে পড়ে ভাঁগাস মিসেস লরর সরকারা 
ছাপমারা পেটেন্ট ওষুধ একঘেয়ে প্রেসকাইব করার দিকে ঝোঁক নেই, বরং সব ওষধের 

সম্পকে একটা সাধারণ ধোয়াটে ধারণা আছে । তা সত্বেও ডাঁরস, ইভান ছোকরাকে 

ঠিক রাস্তায় চালত করতে পারবে । ডান্তারের স্তী এই রকম হলে দারুন হয়! 
লউসকেও সাঁঠক জাবনসাঙ্গনন বাছবার জন্য এটা ভালভাবে লক্ষ করতে হবে। 
ডান্তারের একটু ঝিমূনি এসে গিয়েছিল । ডান্তারের ঝিমণন চট করে ছটে গেল 
সিগারোটর ছে'কা আঙুলে লাগতে । 

দদ্পাঁত যুগগলকে একইভাবে দেখা যাচ্ছে স্পোটসি পন্লিকার মধ্যে ডুবে আছে । 
ড্রো গ্রীয়ারের বর্ণনা দেওয়া মানে হাজল গ্রীয়ারের বর্ণনা দেওয়া । এই ষুগলকে 

বোঝা খুবই মুস্কিল । দুজনেরই চামড়ার রং গোলাপী ও চোখের দাছ্ট পারভ্কার 
আকাশের মত। দুজনেই গভীরভাবে বই-এর ছাপা অক্ষরের মধ্যে ঝখুকে আছে, 
যেন পাঁথবীর সমস্ত রহসা ওখানে গিয়ে জড় হয়েছে । এয়ার লইন-এর ট্রেতে 
খাদাবস্তু ওদের কাছে এলে, জো জিজ্ঞাসা করে, বালির তৈরী মিষ্টি? হাজেলের 
উত্তর শোনা গেল, উ-হা"। পভারপর আবার দেখা একই দৃশ্য । দুই বাদাম 
চুলের মাথা পূবের মত একই কাজে নিয়োজিত, কেবল গোয়ালগুলো স্থিরভাবে 
ওঠানামা করে চলেছে । 

যে আসনে চারজন বসোছিল, তাদের দেখা গেল তারা কাগজের ঠোঙায় তাদের 
তীয় রাউণ্ড “রাই আরম্ভ করেছে । ওদের ভিতর তিনজনকে দেখেই বোঝা 

যাচ্ছিল, গতানুগাঁতক, স্বাভাবিক ধথচের চান ॥ মাংসাস, সমালোচক 
আক্লমনাত্বক এবং সমস্তরকম বাধা অগ্রাহা করে দুদনের ন্নন্দে নিজেদের ভা?সয়ে 
দিতে চায় । কিন্তু চতুর্থ লোকটি ক্ষুদ্র ও ক্ষীণকায়, লোকটার চেহারা বিষপ্ন এবং 
বয়সের মাপ করা দুরুহ । লোকটার কথার উচ্চারণ ারপূর্ণ “ল্যাও্কাশায়ারের? | 
ও তার পেপার কাপটা তুলে, হিরোদের উদ্দেশ্যে বলে, 'এরেস টা লায়নস ঢা 

মারার ।” ওর সঙ্গীরা গম্জীর ভ।বে ওকে সমথন জানায় । ওদের মধ্যে একজনের 

কোটের ভাঁজে একটা ব্যাজ লাগানো সেই ব্যাজে একটা রুগ্ন রোগা বিড়ালের ছাব। 

[বড়ালটা 'পছনের পায়ে ৬র দিয়ে এমন তেজম্বী ভাঙ্গতে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সে 
1নজেকে পশহদের রাজা 1হসাবে হাজির করতে চায় । ছোকরা ঠার সিগারেট কেসটা 
সহ্যান্রীকে দিয়ে মন্তব্য করল, (যাদ ও ওটা ওর প্রথম নয় ) «আমরা এটার ব্যবস্ছা 
করতে পারব ভাগবান। আমাদের যখন টরেন্টোতে চারপাশে কুয়াশার জন্য অপেক্ষা 
করতে হয়োছল, আমি নিজেকে বলোছ, “এ্যাণ্ডি এটা একটা নরক যাঘ্া হচ্ছে এবং 
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আমরা সবটাই মিস করতে যাচ্ছি । তা সম্তেহও দেখাছ, আমরা কয়েক ঘন্টা লেটে 
রান করাছ। আমরা গ্লেনে ঘহমিয়েও নিতে পার ॥, 

ওদের ভিতর একজন বলে ওঠে, “ওসব খাবার আগে নয়। কখন ওরা খাবার 
পরিবেশন করবে 2 আমি ক্ষিদেয় মরে যাচ্ছি।? 

তাড়াতাড়ি করবে বলে আমার ধারণা । ওরা সাধারণত আটটায় ডিনার দেয় ॥, 
“সমস্ত কিছ এ মাল রাখার জায়গার পিছনে রাখা আছে ।” 
“কছ্ ভেবনা ! যখন অপেক্ষাই করতে হচ্ছে, আর একটু পান করে নেওয়া 

যাক। ল্যাঙ্কাশায়ার লোকটা মন্তব্য করে। ওর ডাক নাম ওটোপট" এবং এ 
নামে ডাকলে ও খুসি হয় । ওটোপট, “রাইয়ের, বোতল হাতে নিল। “দেখ, 
আমাদের খুব একটা খাওয়া হয়নি । মরা ব্যাপারটা সহজভাবে নিও । আঃ! 
এতো দেখছ প্রচুর! কোথা থেকে এল 2 সবাই চলে এস। এটা খেলে জাময়ে 
ঘুমনো যাবে) 

বা।ক ছাপাল্ন জন যাত্রী যাদের ভিতর তিনচারজন মহলা কোন না কোন [বিষয়ে 

ব্যাস্ত ছিল, কেউ গল্পের বই বা পান্রকা পড়ছে, কেউ বা নিজেদের মধ্যে গল্প 

করছে। 'কিপ্তু সবার নজর বড় খেলাটার দিকে এবং তারা (ভিতরে ভিতরে উত্তোজত 
কখন খেলার স্হান পেশীছবে £ উড়ো জাহাজের জানালা দিয়ে তারা 'ঝাঁকাঁমাক 

তারাভরা আকাশ ও উহইীনপেগের শেষ সীমারেথার হলুদ আলোগুলো দেখাছল । 

কিন্তু সেগুলো হারিয়ে গেল যখন তাদের গ্লেন গভীর আকাশের মেঘের ভিতর 
প্রবেশ করল । 

জেনেথ বেনসন 'বমান সেবিকা । তার চেহারাটা ছোটখাট, কিন্তু দেখলেই 
বোঝা যায় সাধক নিব1াচত। সে ডিনার রোড করে ফেলেছে । যাঁদও মিলটা দোর 
হয়ে গেছে । ওটা দুঘণ্টা আগে সাভ করার কথা । যে কোন ফ্লাইটের শুরুতেই 
সে এক ধরণের উজ্লাস অনুভব করে । তার চেহারায় সে ছবি ফুটে উঠেছে এবং 
গ্লাস কোবনেটের উপর আয়নায় প্রাতাধম্বিত হচ্ছে । ভাগ্যস উচ্ছবাসটা সে [নজের 
মধো ধরে রাখতে পারছে । এর জন্য ওর নিজেকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে। 
দেওয়ালে সাঁটা কাবার্ভ' থেকে প্রয়োজনীয় ছার চামচ নিয়ে জেনেথ নিজেকে পারত্প্ত 
সহকারে প্রস্তুত কবে খাবার সাভ করার জন্য । যাঁদও জানে খাবার পাঁরবেশন 
বিমান সেবিকার কাজের খুবই অনাকর্ষনীয় অংশ । জেনেথ জানে, প্লেনভার্ত 
একগাদা ক্ষুধার্ত লোককে খাবার পাঁরবেশন করা খুবই কন্ট সাধ্য ব্যাপার । কিন্তু 
ও ঘাবড়াবার পান্রী নয়। নিজের কাজে ও িবশবাসী এবং সম্তুণ্ট। অনেকটা সময় 
ধরে এই কম্টসাধ্য ব্যাপারটা করবার জন্য ও তৈর? হয়। 

জেনেতের 'ক্ষিপ্র ও ব্যস্ত চলাফেরা এয়ারলাইন ক্যাপের নিচে তার উড়্ত 
সোনালী চুল ও ফিটফাট চেহারা--তার আকাশপথের সঙ্গীদের নজরে পড়লে ষে 
প্রশংসার দীঘশবাস বোঁরয়ে আসত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এবং ওদের 
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এ-ধরণের প্রাতীক্রয়া যে তার নিজের প্রাত বিশবাসকে অনেক বাড়িয়ে দূত । এটাও 
নিশ্চিত। একুশ বছরের জেনেথে, জীবনের স্বাদ ভালই পাচ্ছে। 

সামনের দিকে ইঞ্জিনঘরে একঘেয়ে ঘড়ঘড়ানির শব্দ হয়ে চলেছে, প্রসব বেদনার মত 
শব্দ মাঝে মাঝে ওখানে তৈরী হচ্ছে । পাইলট দংজন প্রায় স্ট্যাচু হয়ে ওখানে বসে 
আছে। মাঝে মাঝে পদযুগল চালনা করে নিচ্ছে। ডায়ালের মধ্যে অসংখ্য 
আলোর রেখার প্রতি তাদের দ'চ্টি নিবদ্ধ। তার মধ্যে রয়েছে বল্দের প্যানেল । 
এয়ারফোন তাদের কানে অদ্ধেক লাগানো ॥ ওখানে মাঝে মাঝে আলোচনা শোনা 

যাচ্ছে। তাদের গলায় ঝুলছে ছোট গুরু গম্ভীর গঞ্জনের মাইক্রোফোন ॥ 
ক্যাপ্টেন ডাঁনং সিটের উপর থেকে পা জোড়া ছাড়িয়ে দিল।॥ হাতের পায়ের 

মাসলগহলোকে একটু নেড়ে চেড়ে নিল। 
ক্যাপ্টেন তার সৌখিনভাবে বেড়ে ওঠা গেঁপি জোড়ায় ( যাঁদও সেটা তার 

অজান্তে) হাত বৃলিয়ে নেয়। এটা ওর অভ্যাস এবং ব্যাপারটা জাহাজের 
কাম'দেরও জানা | একানশ বছরের ক্যাণ্টেনকে কিন্তু বয়সের থেকে ভারি লাগে । 

“পেট, নম্বর থ্তে সালণ্ডার হেডে কি তাপমান্রা পাওয়া যাচ্ছে? ক্যাস্টেন 
তার ফাস্ট অফিসারের দিকে একঝলক দ:ন্ট দিয়ে জিঙ্জেস করল । 

পেট একবার প্যালেন বোের দিকে দেখে নিয়ে বলল, “ঠিক আছে 
ক্যাপ্টেন) ও বলল, উইনোপেগে আম একবার চেক করিয়েছিলাম । কোন গলদ 
ধরা পড়েনি । মনে হচ্ছে ওটা ঠিকই আছে । এখনও পর্যন্ত গরম হয়ে ওঠেনি ॥, 

গুড ।” ডানং বলল। ও রাতের আকাশের দিকে তাকায় ! রোগা চাঁদটা 
বিবণ'ভাবে মেঘের পাহাড়ের প্রান্তে তাকিয়ে আছে । ছেখ্ড়া ও ফেসা ফে'সা 

মেঘের দল অলসভাবে এগিয়ে চলেছে । তার মধ্যে 'দিয়ে দ্রুত বোঁরয়ে আসছে 
অথবা জাহাজটি কখন কখনও ডুব মারছে তালগোল পাকানো ধূসর মেঘের মধ্যে । 

সেখান থেকে হূস করে বোরয়ে আসছে অনেকটা স্যানিয়েল যেমন জলে পড়ে মুহৃতে 
মুখ বার করে বোরয়ে আমে এবং গায়ের জল ঝেড়ে ফেলে। 

যাদও সামান্য কিছ; ভাগ্যের ব্যাপার বি আছে তাছাড়া যান্রাপথটা পাঁরঞকায় 
হবে ক্যাপ্টেনের মন্তব্য | 

এখন দেখা যাচ্ছে কিছুটা পাঁরব্তনের ব্যাপারে 'িপোরটা যান্তসঙ্গত ছিল। 
সব সময্ন না হলেও আরাঁজনাল ফ্লাইট প্ল্যানটা বুঝে রাখা উচিত, ওর মন্তব্য । 

তুমি বলছ ক্যাপ্টেন। কিন্ত মাসখানিক বা এঁ রকম সময়ের ভিতর গল্পটা 
অবশ্যই অন্য রকম হবে ।” ফাস্ট অফিসার বলে ।; 

ক্যাপ্টেন পর পর সুইচ টিপে কারেণ্টের হেরফের ঘটালো ॥ এতে প্রেনটা, অঙ্গ 

লাফিয়ে লাঁফয়ে চলে আবার গাঁড়য়ে চলল | ক্যাপ্টেন কয়েক মানার জনা নাজ্ঞাক 
নিয়োজিত করল প্লেনের চলাচলকে সাঠক 'নয়ল্লনে আনবার জন্য । 
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ক্যাপ্টেন তার সাঙ্গকে বলল, “তোমার 'কি কোনরকম প্যান আছে ভ্যাঙ্কুবার 
গিয়ে খেলাটা দেখার ? অবশ্য সেখানে প্রথমে বিশ্রাম-টশ্রাম মিলবে কিনা কে জানে 2” 

আফসার প্রথমে ক্যাপ্টেনের কথার উত্তর 'দতে ইতস্তত করছিল! পরে বলল, 
«আম এখনও জানি না। আমি চেঙ্টা করব যাতে কোন রাস্তা বার করা যায় ।, 

ক্যাপ্টেন তার 'দিকে তীক্ষাভাবে তাকায় । 'তুমি কি বলতে চাও ? তুমি কিভাবে 
রাস্তা বার করবে 2 তোমার চোখ যাঁদ জেনেথের দিকে থাকে তবে তো ওদের নিয়ে 
তুমি আবার উড়ে যাবে ।” 

মেয়েটার বয়স যথেচ্ট কম । তোমার মত এক মেয়ে-পটানো ছোকরার কুদশচ্টিতে 

পড়া তার একেবারেই উচং নয় ।; 
খুব কম লোকই আছে, যারা এই ধরনের কথার আওতার মধ্যে পড়বে । কিন্ত: 

চিন্তাশীলও পারঙ্কার মুখের ফাস্ট আঁফসারকে এটা শুনতে হচ্ছে। 

ওর এখন মোটে কুড়ি বছর বয়স । এই বয়সে মাথা ঠান্ডা রাখা বেশ কম্টকর। 
তবুও ও বলল, গা'লিয়ে যান ক্যাঙ্টেন 1 তবে প্রাতিবাদ করে। মুখটা তখন লাল 

হয়ে গেছে । 'আমি কখনও কারও 'দিকে কুদছ্টিতে তাকাই নি বা কাউকে দুনীত 
গ্র্ত করিনা ।” ও বলল! 

জীপ চালকদের মত ভাল গঞঙ্প ফে'দেছে। তা শোন, জেনেথের দিকে হাত 
বাড়িও না।* ক্যাপ্টেন চাবয়ে চাবয়ে বলল । কানাডা এয়ার লাইনসের অর্ধেক 
লোক জানে জেনেথের সাথে তাদের এয়ার লাইনসের 'চরসাথী চান্ত। ও এয়ার 
লাইছদ-এর |” 

“দেখ বোকা ছোকরা নিজের জীবনকে শুধু শুধু কঠিন করে ফেল না।? 
যাকে নিয়ে এত গণ্ডগোল, সে কিন্ত মান্ন বারো ফুট দঃরে। স্রাইীডং দরজার 

অপর দিকে তার কাজে বাস্ত। যানীদের কাছ থেকে ডিনারের অডশার সংগ্রহ 
করছিল । 

জেনেথ শান্ত ভাবে ঝু'কে জজ্দেন করছে “সাপ'ন কি এখন উনার খাবেন স্যার 2 
ওর মূখে একটা মদ হাঁস। 

“ও” [ক ওটা 2 হা. হা নিশ্চয় |? বেয়ার্ড নিজের আসনে কিছুটা স্িপ খেয়ে গেল । 
সে ঘুমন্ত স্পেনসারকে ধাক্কা দেয় । “আরে উঠে পড় উঠে পড়। রাতের আহার 

চলবে 2, 
স্পেনসার নিজেকে গ:ছয়ে নিয়ে বলল, শডনার ! ও নিশ্চয় । কিন্তু মহাশয়া 

আপনার দোর হয়ে গেছে । তাই নয় কি? আম তো ভাবলাম অনেক আগেই 

এটাকে হারয়েছি।, 

“আসলে আমরা টরেপ্টোতে আটকে গিয়েছিলাম স্যার | সেই জন্য এখনও ডিনার 

সার্ভ করতে পারান। আপাঁন কি খাবেন স্যার 2 আমাদের ভেড়ার মাংস্র চপ 
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এবং সালমন মাছ ভাজা আছে, কোনটা খাবেন ?" মুখে হাঁস আনল জেনেথ। 
জেনেথের হাঁসটা আরও সংক্ষিপ্ত হ'ল, ও শান্ত ভাবে জিজ্েন করল, “কোনটা 

দেব 2, 
স্পেনসার ভালভাবে জেগে গেছে । ও বলল, “দৃঠগীখত, আপাঁন আমায় চপই 

[দন।; 
আমারও তাই," বেয়া্ড বলল । 
জেনেথ [চেনে ফিরে গেল । তাকে প্রায় আধ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকতে হ'ল খাবার 

সাভ করার জন্য রোড করতে ॥ যারা খেতে চাইছে তাদের খাবারের লাখে প্রধান 
আইটেমটা দিতে ও যে সময়টা বার করতে পেরেছে, তার (ভিতর ইন্টারকাম পাইলটের 
ঘরে ফোন করে। 

'ফ্লাইট ডেক থেকে বলছি । পেট ফোন ধরে। 
“অবশেষে [ডনার সাভ“ করাঁছ। দেঁরতে পাওয়া কখনও না পাওয়ার থেকে ভাল। 

কি বল? তোমরা ক খাবে? ভেড়ার মাংসের চপ না সালমন ভাজা ? 
ধর।' জেনেথ শুনতে পেল-ও ক্যােনকে বলছে, চপ খাবে । ও না নাঃ এক 

সেকেন্ড । ক্যাপ্টেন আইডিয়া চেঞ্জ করেছে । ফিস কি ভাল হবে? 
“দেখ, আমার কাছে.ভাল।” জেনেথ তাড়াতাঁড় বলে ॥ 'কোন রকম আভিযোগ 

নেই ।' 

ক্যাপ্টেন বলছে । সালমনই দিও । শোন দুটোই 'দিও। ভাল করে দিও যেন। 

আমরা ছোট হয়ে যাচ্ছি।' 
“বেশ। তাহলে ডবলই আসছে, দুটো ফিসই দিচ্ছি । ও তাড়াতাড় দুটো 

হে সাজয়ে নিল। তারপর ও নিশস্তে এগয়ে চলো ॥ ডীন্ডয়মান প্লেনে চলাফেরা 
করার আঁভিজ্ঞতা এখানে ভালই কাজে লাগে ট্রে হাতে ব্যালেন্স করে চলতে পেট এগয়ে 
এসে শ্লাইডিং দরজা খুলে একটা ট্রে ওর হাত থেকে নিয়ে নিল। 

ক্যাপ্টেন, প্লেনকে অটোমোটক পাইলটের হাতে ছেড়ে উইনিপেগের কন্ট্রোল রূমে 
যোগাযোগ করছে । তার রুটিন রোঁড চেক আপ হসাবে। 

ক্যাপ্টেন বলতে থাকে । উচ্চতা ১৬,০০০, কো ২৮ ই, এয়ার স্পঙ-২১০ 
নটস, গ্রাউপ্ড স্পিড--১৭৪ নটস এবং 74 ভ্যাৎ্কুবার ০০০ প্যাসাফক স্টান্ড। 
ওভার । ও ছোট মাইক্লোফোনের প্লান্টকের হাতল ধরে কথা বলাছল। এয়ার- 

ফোনে, চটপটে উত্তর ভেসে এল 'ফ্লাইট--৭১৪, উইনিপেগ কন্ট্রোল রুম থেকে রজার 
বলছি। ডান উঠে গিয়ে তার বড় সিটের সামনে দাঁড়াল। ওখানে এস্ট্ি করতে 
হবে। আবার '্িপ করে তার সিটে ঠফরে এল । সে এখন তার কন্ট্রোল থেকে মুু্ত। 

কস; দরকার পড়লে যাতে সঙ্গে সঙ্গে ওখানে হাত লাগাতে পারে, সেজন্য সামান্য 
মধ্যে থাকল ! পেট খেতে আরম্ভ করেছে । ওর দুই হাটুর উপর একটা বালিস, তার 
উপর ট্রেটা রাখা । 
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ও বলল, “ক্যাপ্টেন বেশি সময় লাগবে না।' 

“তাড়াতাঁড়র কিছ; নেই ॥? ডান বলল । ও বদ্ধ কক-পিটে ওর হাত উপর 'দকে 
তুলে দিল যতটা তোলা যায় । 

“আমার অপেক্ষা করতে অস্বাবধা নেই । 

“ভাল করে খাও ॥ িসটা কেমন লাগছে, চলবে ? 
“খারাপ নয় ।” পেট কোনক্রমে বলে । ওর মুখ তখন ভার্ত। ওঃ যাঁদ, মিলটা 

[তিন-চার গুন হতো, দারুন জমতো ॥ ও বলে। 
ক্যাপ্টেন মুখে একটা শব্দ করে বলে, শোন পেট ॥ তুমি ওয়েছ্ট লাইনটা লক্ষ 

কর।' 

জেনেথ 'সটের গপছনে দাঁড়য়োছিল । 

ক্যাপ্টেন ওর দিকে ফিরে বলে, “পিছনে প্যাসেঞ্জারদের ওখানে খবর ভাল তো? 
ফুটবল-ফ্যান:দের খবর কি ?' 

ও ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, “এখন খুবই শান্ত । আসলে, টরেন্টোতে অতক্ষণ 
অপেক্ষা করার জন্য ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়োছিল। ওদের মধ্যে চারজন রাই-এর নেশায় 
আউট হয়ে গেছে । তবে ওদের সাথে এ নিয়ে কথা না বললেও চলবে । এটা ওদের 
চুপচাপ থাকতে সাহায্য করছে । মনে হচ্ছে শান্ত সহজ একটা রান্র। ও হাত দিয়ে 
ক্রস আঁকিল। 

পেট, চোখ দুটো বড় করে প্রশ্নবাচক ভাবে তাকিয়ে বলল, 'আ! দেখ অঙ্গ 
বয়োস ভদ্রুমীহলা বেশ লক্ষ করেছ এই রাতটাকে। কোথা দিয়ে সমস্যা তৈরণ হচ্ছে, 
তুম কিজান? আমি বলতে পারিঃ এখনই কেউ না কেউ তৈর? হচ্ছে অসুস্থ হবার 
জনা ।, 

ক্যাপ্টেন মন্তব্য করে, তোমার পক্ষে ভালই ॥ তুমি নিশ্চয়ই লোকটার সম্বন্ধে 

খোঁজ-খবর পেক্ছ ? 
জেনেথ প্রশ্ন করে, "এখন আবহাওয়া কেমন ? 
“৩-_-আচ্ছা দেখাছ। সাধারণ কুগ়াশা একটা পাহাড়ের উপর রয়েছে, সেটা 

'সনিটোবার' দিকে এগিয়ে চলেছে ॥ যাঁর ওটা আমাতদর মাথা ঘামানোর ব্যাপার 
নয়। সমহুদ্রতার পর্যস্ত আমাদের যাত্রা পথ পারচ্কার 1 

'ধন্যবাদ! আম যখন কাঁফ দিতে আসব, তোমার জ.নিয়রকে তুমি কন্ট্রোল 
রুম থেকে অব্যাহাতি দেবে ক 2 কিন্তু পেট জহুংসই জবাব দেবার আগেই জেনেথ 
ওখানে থেকে সরে পড়ল । ও প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে কফির অর্ডার নিতে চলে 
গেল। কিছুক্ষণ পর ও একটা কফির ট্রে নিয়ে এসে পাইলটদের দিকে এাঁগয়ে 
দিল । ডানের ডিনার ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে । এখন কাঁফটা খেয়ে ওর ভালই লাগল। 
পেট কন্ট্রোলে বসে ডায়ালের মধ্যে ইন:স্্রমেন্টগহলো অপারেট করবার জন্য প্রস্তুত 
হচ্ছে। ক্যাপ্টেন উঠতে উঠতে বলল, “তুম, জেনেথকে বাস্পায়ত করে রাখ । আম 
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প্যাসেঙ্জারদের একটু তাশ্পি মেরে আদি ।' 
পেট না ঘুরেই বলল, গঠক আছে ক্যাপ্টেন ॥? 
ক্যাপ্টেন এবং জেনেথ বোরয়ে গেল । প্যাসেঞ্জার রূমটা উজ্জ্বল আলোকে 

ঝলমল করছে । ওরা প্রথম নামল বেয়ার্ড ও স্পেনসারদের ওখানে ॥ ওরা ওদের 

ট্রে জেনেতকে দিয়ে দিল । 

ডান ওদের বলল, “শুভ সন্ধ্যা । সব ঠিক আছে? 

বেয়া ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, “হ্যাঁ, সব ঠিক আছে । ধন্যবাদ, খাবারটা 
খুবই ভাল হয়েছে । আমরাও এটার জনা অপেক্ষা করছিলাম |? 

“দুখিত, সাঁতা খাবারটা দতে যথেষ্ট দোর হয়ে গেছে ॥ 

ডান্তার িন্তু ডানের কৃতজ্জঞতা-টিতজ্ঞতাকে বিশেষ আমল দল না। ও বলল, 
“যত সব বাজে ব্যাপার ! টরেশ্টো যাঁদ ফগের জন্য প্লেন ছাড়তে দোর করে, তবে 
তোমাদের ব্রেম দেওয়া যায় ক ?, 

ডান্তার নিজের 'সটে হেলান 'দয়ে বলল, কছ? মনে কোর না, ঘুমে মাথাকে 
সোজা রাখতে পারাছ না।” 

আমারও ও"র মত অবন্থা |” স্পেনসার বলে ওঠে । 

ডান, তাদের পড়বার আলো নিভিয়ে দিয়ে বলল, “আশা কার আপনাদের রাত 
আরামে কাটবে ॥। মিস জেনেথ আপনাদের কম্বল 'দয়ে যাচ্ছে ।” ডান প্যাসেজ দিয়ে 
এগিয়ে যায় । যেতে যেতে নি গলায় বলে যার প্রায় প্রত্যেক প্যাসেল্সারকে কি করে 
[সটকে হেলাতে হয় । বিমানের যান্লাপথের অগ্রবর্তি আবহাওয়ার অবচ্থা ইত্যাঁদ 
ব্যাখ্যা করতে হচ্ছিল । 

“আমার পক্ষে এটা স্বপ্ন স্বপ্ন লাগছে । আচ্ছা ডান্তার, তোমার তো আজ রাতে 

কোন কল নেই। 
“কতক্ষণ কে জানে? বেয়া বিড় বিড় করে ঘুম জড়ানে? গলায় বলে । ওর 

চোখ বন্ধ । এখনও সাতঘণ্টা বাক । এর বেশীটাই ঠিকমত ব্যবহার করার চেঞ্টা 
কর। শুভরাঘি।, 

স্পেনসারও শুভর।ঘ্রি জানায়। 
ও প্যাড দেওয়া মাথা-ঠেসকে মহচাঁড়য়ে ছোট করে ফেলল এবং ওর গলা বরাবর 

হয়ে গেল। 
হ্যাঁ হাঁ বাবা! আমি 'নাশ্চং এবার চোখ বন্ধ করার উপায় বার করতে 

পারব ।; 

বাইরে ঠাণ্ডা, নিঃসঙ্গ পৃথিবী গায়ে একটা মোটা মেঘের কম্বল ঢাকা (দিয়ে, 
রয়েছে । প্লেনটা একই শব্দ করতে করতে তার পথে ছুটে চলেছে । যোল হাজার ফুট 
নিচে সাসকে শিওয়ান শান্ত, ঘুমন্ত । 
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ডান হুহীষ্ক টানা মাতালদের ডেরার ওখানে পেশছুল । সে ভদ্রুভাবে নিষেধ 
করল। রাতে আর যেন ওরা 'ড্রকনাকরে। ও কিছ.টা ভর্ঘসনার সুরে বলল, 
“এ ধরনের অভ্যাস এখানে বরদাস্ত করা হয় না কোনক্রমে । আম যেন আর কোন 

বোতল না দেখি । তা না হলে যে ভ্রি্ক করবে তাকে বার করে এনে হাঁটানো হবে 
সবার সামনে ।' দলের মধ্য থেকে একজন বলে ওঠে, তাস খেলাতে কি আপাত 
আছে ? সে একটা ফ্লাপ্ককে কাছের আলোয় 'নিয়ে গেল । ওর মুখে উপুড় করে 
দিল। তলায় যেটুকু পানীয় আছে তার আস্বাদ নেওয়ার জন্য । ডান বলে, 'না 
আপাতত নেই, যতক্ষণ অন্য যাত্রী 'ডিষ্টার্বড হন ।* 

ল্যাগকাশায়ার মহাশয় বলে ওঠে, “বেচারা ক্যাপ্টেন । কিহল? আঙ্গ রাতে 

এটাকে বিশাল কাজ হিসাবে মনে করা হচ্ছে নাকি ? 
ডান বলে, “এটা রুটিন ওয়ার্ক! একেবারেই একঘেয়ে এই রুটিন ওয়াক ।” 
“তাই বল, সমস্ত ফ্লাইটের রুটিন ওয়াক থাকে, তাই না 2 
হ্যা, সেরকমই মনে কার 1, 
“যতক্ষণ না বেশী হয়ে যাচ্ছে, তাই তো? যাত্রীদের মধো হাঁসির ঢেউ খেলে 

গেল। ডানও তাতে যোগ 'দিল। এবং তারপর এগিয়ে গেল । ল্যাঙ্কাশায়ার 
মহাশয় তখন সন্ধ্যের ভ্রিঞ্ষের জন্য চিন্তা এলোমেলো ॥ সেজন্য নিজের কথাটা ঠিক 

হ'ল ক না বুঝতে না পেরে সামায়ক 'চান্তত হয়ে থাকল । 

লুই 

রাত ০০৪৫-০১-৪৫ 

ক্যাপ্টেনের রাউন্ড প্রায় শেষ । ও রিলাক্স মহডে একজন বেটে থাটো প্যাসেঞ্জারের 

সাথে ইয়াকি মারছিল । এ লোকটা খুব সম্ভবত আগেও তার প্লেনে উঠেছে। 
ডান বলছিল, “আমি জানি একে অনেকটা [২০ এর মত দেখতে । ও, ওর 

[বশাল গোঁপের জঙ্গলে আঙুল ঢুকয়ে ক্ষমা চাইবার ঢঙে বলাছল। 

“আম একে পাওয়া থেকে ছাড়তে পারছি না। 

এ আমার পুরানো বন্ধ, বুঝলে ।, 

বেটে লোকটা বলল, 'আমি বেট ফেলে বলতে পারি । এটা মেয়েদের ব্যাপারে 
দারুন সাফল্যজনক । ওরা তোমায় ক বলত,_ঁক ভাব ?' 

না, তা নয় ।' ডান বলে। তার মুখটায় একটা আবিশ্বাসের ছাব ফুটে ওঠে। 

দেখ, আমরা হচ্ছি এই এফর লাইন্সো ভ আই 'পি। যার জন্য আদর করে বলা হয়, 
এই তো তোমার ডন? অথবা যেটা বেশী বাবহাত হর, “তোমার ডানাঁপনেম ।: 
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“ক বলছ বলত 2 বেচে লোকটা জিজ্ঞেস করে। 
“কেন? ডাঁসনেম |” ক্যাপ্টেন বেশ জোর দিয়েই বলে । খনশ্চয়ই তুমি জান ।, 
তোমার ম্যাকবেথ কোথায় গেল? 

বেটে লোকটা এবার এক দ:ঘ্টিতে ওর 'দকে তাকিয়ে থাকে । ও শন্যভাবে 
বলেঃ “কোথায় আমার ম্যাকবেথ 2 আ্যাই, তুমি আমায় ক বলতে চাইছ ?, 

ক্যাপ্টেন এাগয়ে যায় ॥ তার সঙ্গে যখন বেটে লোকটার কথা হচ্ছিল, তখন 
1কল্তু তার দষ্টি 'বমান সৌবকার দিকে নিবদ্ধ ছিল।, বাতার্াতের পথের উপর 
জেনেথকে দেখা যাচ্ছে এক ভদ্রুমহলার দিকে ঝু'কে আছে, তার একটা হাতগুর 
কপালের উপর | কাণ্টেন এাগয়ে গিয়ে দেখল ভদ্ুমাহল সিটের উপর আধশোওয়া 

অবন্থায় ছিলেন, আবার সরে গিয়ে মাথা ঠেসে নিজের মাথাটাকে রাখলেন । তিনি 
হঠাৎ কশকয়ে উঠলেন । তাঁর চোখ জোড়া যন্নায় ছোট হয়ে গেছে । ক্যাণ্টেন 
জেনেথের হাতে হালকাভাবে স্পর্শ করল । 

“মস বেনসন, কোন সমস্যা হয়েছে কি 2 সে জিজ্দেস করে। 

জেনেথ সোজা হয়ে শান্তভ।বে বলল, “ভদ্রমহিলা প্রেনণাসকে কিছুটা অসুচ্ছ বোধ 
করছেন। একটা এ্যাসপিরিন দলে ভাল হয়ে যাবে । আম এখনই আসাছ।, 

ডান, জেনেথের চ্ছান 'নিশ্লে ভদ্রমাহলা এবং তরি পাশবন্ছু ভদ্রুলোকের দিকে ঝু'কে 

বলে, শ্নে দুঃখ পেলাম | কি ধরণের অস্নাবধা হচ্ছে 2 ওর গলায় সহানুভূতি । 
ভদ্রুমীহলা ওর কে কিছুক্ষণ তাঁকয়ে থেকে বললেন, “আম ঠিক জানি না। 

হঠাংই আক্কান্ত হলাম ॥ কিছুক্ষণ আগে হয়েছে । অসমন্থ লাগছে, মাথা ঝিম ঝিম, 
করছে । 'একটা সাংঘাতিক ধন্ত্রনা হচ্ছে, এই জায়গায়'--বলে তান পেটের 'দকে 
দেখান । গুর কথা খুবই শুনি। উীন কাঁচুমাচু হয়ে বললেন আমার মনে হচ্ছে 
এক্ষনি পেটের গণ্ডগোল শর হয়ে যাবে । আমায় টয়লেটে যেতে হবে । সাত্য 
দুঃঁখত |” 

পা*্বস্ছথ লোকটি ব্যাঁতিব্যস্ত হয়ে ভদ্রমাহলাকে বিড় বিড় করে বললেন, শোন, 
শোন লক্ষী ॥, 

গশান্তভাবে শুয়ে থাক । তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবে ॥ উন ক্যাপ্টেনের 
[দকে তাকিয়ে বললেন “মনে হচ্ছে, সামান্য বিমান-পশড়া |" 

ডান সান্তনার সরে বলে “আমারও এ রকম মনে হচ্ছে ।? সে চাম্ততভাবে ভু 
মাহলার 'দকে তাকায় ॥ 

গুর ফ্যাকাশে কপালে ফোটা ফোটা ঘাম, চুল আবন্যন্ত, তাঁর ফর্সা একটা হাত 

য়ে বসার আসনের একটা হাতল ধরা, আর এক হাত 'দয়ে তাঁর ্বামাঁকে, 
আস্তারকতার সাথে । 

_ ডান বলে, “আমার খারাপ লাগছে, আপান নিজে সংস্থ বোধ করছেন না দেখে। 
আম গনশ্চং আথাদের বিমানসোবকা আপনাকে ঘথোচিত সাহাধ্য করতে পারবে 

৯ 
ফ্লাইট--₹ 



যাতে আপান তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠেন । আপাঁন নিজেকে যতটা সম্ভব 'রিলাঝস 
করবার চেষ্টা করূন। যাঁদ আপনার ভাল লাগে, তাহলে দেখবেন, আপনার এই 
যাগ্লাটা কেমন শান্ত ও ক্লিপ্ধভাবে কেটে যাবে ।, 

ও একবার তাণকয়ে দেখে জেনেথ আসছে কিনা । 

“এসে গোঁছ', জেনেথ বলে । ওর হাতে কয়েকটা ট্যাবলেট । জেনেথ মাঁহলাকে 
শান্ত করে এবং গুর মাথাটা সামনের দিকে টেনে নিয়ে বলল, “ওষুধ খেয়ে নিন জল 
দিয়ে। এই তো সুন্দর | জেনেথ, ভদ্রুমাহলাকে একটা বড় তোয়ালে জাঁড়য়ে য়ে 
বলল, “এতে আপাঁন নিজেকে আরও আরামবোধ করবেন ।, 

“এটা কি? ভদ্রুমাহলা কৃতজ্ঞের সাথে জেনেথের দিকে তাকায় । 
জেনেথ বলে, 'আমি কয়েক মানট পরে ফিরে আসাছ । আমি এসে দেখব আপাঁন 

কেমণ আছেন।' 

পেপার ব্যাগ ব্যবহার করতে ইতস্ত 5 করবেন না, যাঁদ মনে করেন । আমার যাঁদ 
হঠাৎ দরকার মনে করেন, তাহলে জানালার ধারের বোতামটা টিপবেন 

স্বামী ভদ্রলোক বললেন আপনাকে ধন্যবাদ মিস, আম 'নাশচত, কিছংক্ষন 

পরে সব ঠিক হযে যাবে । তিনি স্ত্রীর দিকে ফিরে একটু হাসলেন। গুর ভাবনা 
[নিজেকেও সাহস দেওয়া । উনি স্প্ীর দিকে ফিরে বললেন, শবশ্রাম নিতে চেষ্টা 
কর লক্ষাট। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে ।, 

ডান বলল, “আমিও তাই মনে করি । আম জানি এই ধরনের ঘটনা একেবারেই 
অনাভপ্রেত । ম্যাডাম, আমার ব*বাস, খুব তাড়াতাড়ি আপি ভাল হয়ে যাবেন। 
আপনাদের দুজনেরই রাতটা ভাল কাটবে ।, 

সেগাল দিয়ে গিয়ে পিছনের দকে জেনেথের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে । 
জেনেথকে দেখে ডান জিজ্ঞেস করে, “ওরা কারা ?) 

শমঃ ও মসেসে চিলডার'--জেনেথ ও আরও বলে, মিনিট পনেরো আগে দেখোছ 
ডদ্রমাহলা ভাল ছিলেন । 

ও, আচ্ছা । ভদ্রমাহলার অবস্হা যাঁদ আরও খারাপ হয়, আমায় খবর দিও ।, 
ডান বলে। 

জেনেথ, ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে তাড়াতাড়ি ফিরে বলে কেন? আপান কি 
মনে করছেন ? 

“আমি জাননা । তবে ভদ্রমাহলার চাউান আমার ভাল লাগছে না। আকাশ 
পথের 'বমান-পাঁড়া অথবা 'পিন্তজানত অসুখ হতে পারে ॥ কিন্তু ভদ্রমহিলা বেশ 
কাতর হয়ে পড়েছেন অসখে | ক্যাপ্টেনকে চিস্তত লাগল । তার হাতের 
আঙু্লগ্লো অন্যমনস্কভাবে ধাতুর বোডের উপর বাজনার মত বেজে চলে। 
কিন্তু; এ বোটা আবার জল নিচ্কাসেনের পথ । ও জিজ্ঞেস করে, প্যাসেঞ্জার লিস্টে 
কি কোন ডান্তারের নাম আছে? 
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জেনেথ'বলে, “ডান্তার হিসাবে কারও নাম নেই । তবে আমি জঞ্মেস করে দেখতে 

পারি।? 
ডান ঘাড় নেড়ে বলে, 'না, না ওদের এখন ডিস্টার্ব করার দরকার নেই । 

প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে বেশীর ভাগই ঘুমুচ্ছে। আধঘণ্টার মধ্যে ভদ্রমাহলা কেমন 
থাকে জানা দরকার |; 

ডান ষেতে যেতে বলল, “সমস্যাটা হ'ল আমাদের গন্তব্যস্হলে পেশছ:তৈ এখনও 
চার ঘণ্টার ওপর দেরি ।, 

ডান গাঁলপথ 'দিয়ে পাইলটরুমের দিকে যেতে যেতে অসংচ্থ ভদ্রমাহলার দিকে 
তাকায়। 

ওহাসে। তিনিও ওকে দেখে হাসবার চেঘ্টা করেন । কিন্ত হঠাৎ যল্নায় 
কাতর হয়ে পড়ে চোখ বন্ধ হয়ে যায়। সিটের ওপর ওঁর শরীরটা ধনুকের মত বে'কে 
যায়। কয়েক সেকেন্ড ডান ভদ্রুমাহলাকে লক্ষ করে তগক্ষভাবে, তারপর পাইলটের 
চেম্বারের দিকে দ্রুত এঁগয়ে যায়। নিজের আসনে গিয়ে বসে। দ্রুত ট্রপ পরে, 
কানে বড় এয়ারফোন লাগার । মুখে মাইক্লোফোনের গুঞ্জন শুরু হ'ল । পেট তখন 
নিজেই প্লেন চালাচ্ছে । ছড়িয়ে থাকা জমাট বাঁধা মেঘগ্লো জানালার দিকে ছুটে 
আসছে, প্লেনকে ঢেকে দিচ্ছে, আবার কোথায় অদ-শ্য হয়ে যাচ্ছে! 

সে বলল, 'জনাট ধাঁ ধা জলো মেঘে ভার্ত হয়ে যাচ্ছে ।, 

ডান চীস্ততভাবে বলে, “তোমার কি মনে হয়, বাজে আবহাওয়ার মধো পড়তে 
হতে পারে ?. 

পেটের মন্তব্য শোনা গেল, “মনে হচ্ছে সেরকমই হতে পারে ।; 
আম সামলাচ্ছি। আমি ভাবাছ প্লেনকে আরও উপরে নিয়ে যাব । তুম কুড়ি 

হাজারের জন্য নিচে থেকে কুঁকুয়ারেন্স চাও)? 

মাইক্রোফোনের বোতাম টিপে বলে, “5১৪, রৈজীনাকে দাও । 
“৭১৪, বল" মাইক্লোফোনে কথা ভেসে আসে। 
“দেখ আমরা একটু বাজে আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি মনে হচ্ছে । স্জেন্য কুঁড়ি 

হাজার উপরের ক্লিয়ারেন্স চাইীছি।' 
4৭১৪, ধরো । 470 কে জিজ্ঞেস করছি ।' 
পেট ধন্যবাদ জানিয়ে অপেক্ষা করে। 
কাগ্টেন, উশক মেরে সামনে অশান্ত মেঘরাশি দেখে । ডান বলে, "পেট, সিট, 

-বেল্টের সুইচ অফ- করে দাও |, সে, এ দিকে প্লেনের হঠাৎ হঠাং লাফিয়ে ওঠা বা 
বক্রভাবে চলার (নিজে থেকে ) প্রবনতাকে বধ করবার জন্য বন্ঘকে ঠিক করতে 
থাকে। 

“ঠক আছে ক্যাপ্টেন ॥” বলে পেট ম্রাথার উপরের প্যানেলের কাছে পেশছে যায় 
সুইচ অন করবার জন্য । প্লেনটা একটা বড় মেঘের দেওয়াল পার হওয়ার সময় ছোট 

হও 



ঝাঁকুনি মেরে ঠিকমত চলতে থাকে । কিন্তু পরক্ষনেই, আবার একটার মধ্যে ঢুকে 
যেতে হল। 

এঁদকে রোডও মেসেজ ভেসে এল "হ্যালো ফ্লাইট ৭১৪ এটাসি কুড়ি হাজারের 
ক্রিয়ারে"স পাওয়া গেছে । ওভার ।, 

পেট রিসিভ করে বলে, ৭১৪ বলাছি। ধন্যবাদ । আউট ।, 
'তাহলে এবার ওঠা যাক'_-ডান বলে । ইঞ্জিনের শব্দ, গুভর থেকে গভীরতর 

হয়। পাইলট ডেক কাত হয়ে থাকে । উচ্চহামাপক যন্তের কাঁটা ধারে ধারে রাডং 
দিতে থাকে- প্লেনের উদ্ধগাঁত প্রীত 'মানটে পাঁচশ ফুট । লছ্বা উইপ্ড ওয়াইপার 
জানালার এপাশ থেকে ওপাশে একই তালে চলা ফেরা করতে থাকে । 

ফাস্ট আফসার বলে ওঠে, "এই বাজে অবস্থা থেকে ম্যান্ত পেলে, দযখ 
লাগবে না।' 

ডানের কাছ থেকে কোন উন্তর এল না। তার চোখ সামনের ডায়াল একেবারে 
চ্ছর হয়ে আছে । জেনেথের প্রবেশ দুজন পাইলটের কেউ টের পায় নি। সে 
ক্যাপ্টেনের কাঁধ স্পশ্শ করে। 

জেনেথ উী'দ্বগ্রভাবে, কিন্তু নিজের কথাকে ভালভাবে সংযত করে বলে, দ্র 

মাহল।র অবস্থা বেশ খারাপ । আর একজন পুরুষ যান্রী এখন অসংচ্ছ হয়ে পড়েছে, 
ডান জেনেথের দিকে না ফিরে ওর হাতটা লম্বা করে দিয়ে অবতরনের আলোর 

সুইচ অনকরে দিল। গ্লেনের ধারালো আলো ওদের সামনে ছযটস্ত বৃণ্টি ও 

তুধারের মধ্যে ভেদ করে চলেছে । তারপর লাইটকে বন্ধ করে, ইঞ্জিনের এবং বরফ 
পাঁরত্কান করার যন্ত্রের মধ্যে এ্যাডজাস্ট করতে থাকে । 

কাজ করতে করতে ডান বলে, “জেনেথ, শোন আম এক্ষযান যেতে পারছি না। 
তুম বরং আমাদের পরামশখশমত চল ॥ চেষ্টা করে দেখ একজন ডান্তার পাওয়া যার 
[কনা । আর দেখ, সমস্ত |সট-বেজ্টগুুলো ঠিকমত বাঁধা হয়েছে কনা । এখন একটু রাফ 
ওয়েদারের মধ্য দিয়ে যেতে হতে পারে ॥ আম যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তোমার সাথে 
দেখা করাছ।' 

“ঠক আছে ক্যাপ্টেন । পাইলটরংম থেকে বোঁরয়ে, জেনেখ প্যাসেঞজারদের 
উদ্দেশ্য বলতে থাকে, আপনাদের সেফাট-বেল্ট বাধুন । প্লেনটা একটু আধটু দুলতে 
পারে 1 শুধু যাত্রা যাতে শুনতে পায় এমনইভাবে বলাছল । 

ওরা নিদ্রাল্ চোখে ওর দিকে তাকায় । কাছের লোকাঁট বলে, “দুঃখিত ।॥ কেউ 
নেই। কিন্তু কি হয়েছে 2 জেনেথ তাড়াভাঁড় বলে 'মা তেমন কিছ; নয় | যন্তনার 
কাতরানি ওর কানে আসতে ওর মনোযোগ স্থানাস্তারত হয়। সেগাল পথে দ্রুত 

[মিসেস চিল্ডারের কাছে হাজির হয় ! ভদ্রুমাহলা, স্বামীর কোলে কু'জো হয়ে শুয়ে 
1ছলেন। যন্না কাতর চোখ জোড়া বন্ধ । 

ভদ্রমাহলার কপালে ঘাম চক্ চক: করছিল । জেনেথ তাড়াতাড়ি নিজে হাঁটু মুড়ে 
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বসে তাঁর ঘাম মুছে দিল। ভদ্রলোক তার দিকে এক দণচ্টতে তাকয়েছিলেন। তাঁর 
চোখেমুখে দংশ্চিন্া | 

উন জেনেথকে বললেন, “আমরা কি করব বলুন তো £ আপাঁন কি মনে করেন 2, 
সজনেথ বলে, “আপনি, দয়া করে একে গরম রাখন* আম এই বিমানে কোন 

ডাক্তার আছে কিনা দেখি ।” 
গান্তার? “আমি আশা করতে পারি এখানে ডান্তার পাওয়া যাবে। 

কিশ্ক; যাঁদ ডান্তার না থাকে, তবে আমরা ফি করব? 
“কছ; ভাববেন না স্যার আপান, আম এখনই ফিরে আসব ।' 
জেনেথ পায়ের উপর দাঁড়িয়ে উঠল, অসচ্থ মানুষটার 'দকে একবার তাকাল । 

তারপর এাঁগয়ে যায় ॥ পরের যান্রীর আসনের কাছে গিয়ে মদুভাবে জিজ্ঞেস করে 
ও'দের ভিতর কেউ ডান্তার আছেন কি না। 

জেনেথকে ওখান থেকে জিজ্ঞেস করল, “কেউ কি অসম্থ 2, 

“হাঁ, একটু অসংস্হ বোধ করছেন । আকাশে এরকম মাঝে মাঝে হয় । আপনাকে 
[ডিস্টবি করার জন্য দুঃাখত 1, 

একজনের হাত জেনেথের বাহকে আঁকড়ে ধরল । হাতের মাঁলক হুইস্কির মধ্যে 
থাকা দলের একজন । তার চোখ, হলুদ এবং জহলছে। 
খত মিস, তোমায় কম্ট দেওয়ার জন্য । আসলে আম নরক যন্ণা ভোগ 

রে । তুমি ক আমার এক প্লাস জলের ব্যবস্হা করতে পার 2 
'হাঁঃ নিশ্চয়ই 2 আমার যাওয়ার পথেই পেয়ে যাবে । জেনেথ বলে। 
“আগে কখনও আমার এমন হয় ন। লোকটা শুয়ে পড়ে নিজের গালে চড় 

মারল । 
আর সঙ্গীদের ভিতর একজন নাড়া খেতেই চোখ মেলে তাকাল । সে উঠে 

জিজ্ঞেস করল, “তোমার কি হয়েছে ? 
সেই অপুস্হ লোকটা বলল, “ষন্রণাটা ভিতরে হচ্ছে । মনে হচ্ছে তারা সব আলাদ্য 

আলাদা বোরয়ে আসবে!” আবার যন্ত্রণার ধাকায় ভদ্রলোক হাত দিয়ে পেট 

চেপে ধরে । 
জেনেথ স্পেনসারের কাঁধটা আস্তে হাত দিয়ে ঝাকুনি দেয় । সে প্রথমে একচোখে 

তাকায়, তারপর দুচোখ মেলে জেনেথকে দেখে । জেনেথ ধিনয়ের সাথে বলে, 
“আপনাকে জাগানোর জনা খুব দুঃখিত স্যার । আচ্ছা, আপনাদের ভিতর কি 
কেউ ডান্তার আছেন ?, 

স্পেনসার নিজেকে ঠিক করে নিয়ে বলে, গ্ডান্তার 2 না, মিস। আমার ধারনা 
"নই ॥* জেনেথ ঘাড় নাড়ে এবং এাগয়ে যেতে যায় ৷ “একটু দাঁড়ান ।, 

স্পেনসার ওকে থামার । “হাঁ আমার মনে পড়েছে । হ্যা, নিশ্চয়ই ও । আমার 
পাশের ভদ্রলোক একজন ডাক্তার । স্পেনসার বলে । 

ডে 



“ও ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ' | দীর্ঘ নিশ্বাস নিয়ে জেনেথ বলে। আপনি 
কি তাকে দয়া করে ডেকে দেবেন ?, 

স্পেনসার জেনেথের দিকে তাকিয়ে বলে, ধনশ্চয়ই ।' তারপর ও আধশোরা 
ডান্তারকে কনই-এর গ'ুতো মেরে বলে, ও মশাই শুনেছেন, কেউ একজন অসচ্হ হয়ে 
পল্টেছে।? 

জেনেথ বলে, “সামান্য অসংস্হ বোধ করছে ।” স্পেনসার ডান্তারকে আন্তরকভাবে 
তাকে, “ডাস্তার ও ডান্তার, উঠে পড়ন।, 

ডাক্তার তাঁর মাথা নাড়ে । তারপর চোখ মেলে তাকায় । 

স্পেনসার বলে, “মনে হচ্ছে, অবশেষে তুমি রাতের কল পেলে ।, 

জেনেথ উদ্বিগ্নের সাথে 'জঙ্ছেস করে, “আপান কি একজন ডাশ্তার ? 
হাঁ, ঠিক । আম ডঃ বেয়া । কেন? কি হয়েছে 2, 

“আমাদের দুজন যান বেশ অসংস্হ হয়ে পড়েছেন । আপনি দয়া করে দেখবেন 
একবার? জেনেথ বলে। 

ও অসস্হ? নিশ্চয়ই দেখব | বেয়ার বলে। স্পেনসার উঠে দাঁড়ায়, 
ডান্তারকে যেতে দেওয়ার জন্য । 

বেৈয়ার্ড চোখ জোড়া মুছে জিজ্ঞেস করেন, “ওরা কোথায় ? 
জেনেথ, ডান্তারকে পথ দেখাতে দেখাতে বলে, “আপনি যাঁদ ভদ্রুমহিলাকে আগে 

দেখেন ভাল হয় ।' 

ও যেতে যেতে যান্রীদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকে, “আপনাদের আসনের বে্ট বেধে 

নিন দয়া করে ।' 
[মিসেস চিল্ডার সিটের ওপর অসহায়ভাবে বে'কে শুয়ে আছেন । তাঁর শরীর 

যন্ত্রণায় কাঁপছে এবং চরম বেদনায় কোঁকাছে ৷ ভদ্রুমাহলা, বড় নিশ্বাস 'নিচ্ছলেন, 
অনেকক্ষণ অস্তর। দম নিতে 'নতে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। ও'র চুল ঘামে ভিজে 
গিয়েছিল । 

বেয়ার্ড মুহতের জন্য দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে ভদ্রমহিলকে লক্ষ করলেন। তারপর 
হাঁটু গেড়ে বসে ও'র কব্জিটা টেনে নিলেন । 

“ইন একজন ডান্তার । জেনেথ বলল । 

'সাত্য, আপন একজন ডান্তার ! দেখে যা আনন্দ হল? মিঃ চিজ্ডার পরম তপ্ত 
সহকারে বললেন । 

ভদ্রমহিলা চোখ খুলে কোনরকমে উচ্চারণ করতলন “ডান্তার |” তিনি কথা বলতে 
চেত্টা করলেন । তাঁর ঠেঁটিও কাঁপাছল। 

বেয়ার্ড তার হাতটা ছেড়ে 'দিয়ে বললেন, "বশ্রাম করুন|, তার চোখ ছিল হাত 

ঘাঁড়র উপর । 
জ্যাকেটে হাত ঢুকিয়ে বেয়া পকেট চে বার করল। 

৬, 



“চোখ খুলুন ॥ বড় করুন।” বেয়ার্ড শান্তভাবে বললেন । পোন্দপ লাইটের 
ছুচলো আলোর বেয়ার্ড ও'র চোখ পরীক্ষা করলেন । 

“এখন কি কোন যন্ত্রণা হচ্ছে?” 
ভদ্রুনহিলা ঘাড় নাড়লেন । 
বৈয়ার্ড ও'র তলপেটের বাভন্ন জায়গায় চাপ দিয়ে বলেন, “কোথায় 2 এখানে ? 

আচ্ছা এখানে 2? 

ভদ্রমাহলা যন্দ্রণার় িংকার করে হঠাৎ শন্ত হয়ে বান। বেয়ার্ড রাষ্কেট 

যথাস্হানে রেখে কপালে হাও রাখেন । তারপর উঠে দাঁড়ান। 
বেয়ার্ড, মিঃ চিল্ডারকে জিজ্ছেস করেন, ইনি কি আপনার স্ত্রী । 

হা, ডান্তার ।? 
'যন্ণা ছাড়া, ও'র কি আর কিছুর কণপ্লেন আছে 2 
“আসলে ও খুবই অসুস্হ।, 

“কখন এই অবস্হা শুরু হয়েছে? 
“আমার ধারণা, খুব বেশীক্ষণ নয় । চিজ্ডার, অসহায়ভাবে জেনেথের দিকে 

তাঁকয়ে বলে । “আসলে ব্যাপারটা শুর; হয়েছে হঠাধ।। 
বেয়ার ঘাড় নেড়ে এগিয়ে যায়। উীন জেনেথের গায়ে হাত রেছে খুব আস্তে 

কথা বলছিলেন, যাতে কাছের যারশীরা ও'দের কথা ন। শুনতে শায়। যাত্রীরা ও'দের 
লক্ষ করছিল । 

বেয়ার্ড জানতে চাইলেন, “তুমি কি ওনাকে কিছ: দিয়েছ ? 
জেনেথ, জানায় সে শুধু এ্যাসপ্িরিন ও জল দিয়েছিল । 
'অসুস্হ লোকটাকে জল দেব বলোছলাম, তার থেকে ব্যাপারটা আমার মনে 

পড়ে গেল । 

ডান্তার পারস্কার করে বলে, পাড়িন ॥ তার ঘুম ছুটে গেছে। ওর গলা 
সতাঁকতি ও কর্তত্বপূর্ণ 

“তোমার নাং কোথা থেকে শিখলে 2 

ও*র কথা শুনে, জেনেথের গাল রান্তম হয়ে যায় । “কেন? এয়ার লাইনসের 
ট্রোনং স্কুলে ।, 

শকন্তব-"যা হবার হয়ে গেছে । কিছ মনে কর না। বাম করা রুগ্সাকে 
এ্যাসপ্পিরন দেওয়ার নিয়ম নয় ॥ মাঝ থেকে রুগীর অবস্থা আরও খারাপ হবে। 
এক্ষেত্রে জল ছাড়া কিছ? দেওয়া যাবে না।, 

জেনেথ অপরাধীর মত বলে, “ডাম্তার, আম- মানে আমি দুঃখিত | 
বেয়ার বলে, “আমার মনে হয় তোমার এখনই ক্যাণ্টেনের কাছে যাওয়া উাঁচং। 

তাকে গিয়ে বল, আমাদের প্লেনকে এখনই কোথাও নামাতে হবে । এই ভদ্রুমাহলাকে 
এখনই কোন হসাঁপটালে ভার্ত করতে হবে । নিচে একটা এ্াম্বুলেন্স রেডি রাখতে 
বলতে হবে।, 



জেনেথ 'চীাঁন্ততভাবে জিজ্দেস করে, “মাপান কি বলতে পারেন, প্রকৃতপক্ষে ঠিক 
ক হয়েছে 2, 

বৈয়ার্ড বলল, “আমি এখানে ঠিক ঠিক ডায়াগোনসিস করতে পারাছ না। কি 
অসহখটা খুবই সারয়াস। যার জন্য এমন শহরে ল্যান্ড করাতে হবে যেখানে 

হাসপাতালের স্বাবধা আছে । তুমি পাইলটকে তা বলতে পার | 
“যুব ভাল ডান্তার। আমি এখনই যাচ্ছি। আপনি কি ইতিমধ্যে আর একজন 

অসুস্থ যান্নরঈকে দেখবেন 2 তারও একই কমপ্লেন। একই রকম যন্ত্রণা ও অসচ্থুতা ।' 
ডাক্তার জেনেথের দিকে তঁক্ষ্যভাবে তাকায় । “তুমি বলছ, একই ধরনের যন্ধণা 2 

সে কোথায় 2 
জেনেথ ডান্তারকে অস্ছ রোগীর ওখনে নিয়ে গেল। যাব্লীট তার বঞ্ধর 

গায়ের উপর শুয়েছিল ॥। মন্ত্রণায় ছটফট করছে । দুমড়ে বেকে যাচ্ছে। ডান্তার 
হাঁটু ভেঙে বসে লোকাঁটর মুখাঁট ভালভাবে লক্ষ করে। 

বেয়ার্ড তাকে বলে, “দেখুন আম একজন ডান্তার। আপাঁন ?ক মাথাটাকে 
পিছনের 'দিকে করবেন ?' তাড়াতাঁড় পরসক্ষা করতে করতে বেয়ার্ড জিজ্ঞেস করে, 
পাত চব্বিশ ঘণ্টায় আপানি কি ?ক খেয়েছেন 2, 

ভদ্রুলাকের শরীরের সমস্ত শান্ত মনে হচ্ছে নিঃশোঁষত । তান বড় বিড় করে 
বললেন, 'শুধূই সাধারণ খাবার ।' 

ব্রেকফাস্ট” --খুবই দুঝলি স্বরে বললেন | শুকরের মাংস, ডিম.-'লাণে স্যালাড 

এয়ারপোর্টে একটা স্যাপ্ডউইচ***এবং এখানে ডিনার 1 আতি কণ্টে তার কথা শেষ 
করলেন । একটা লালার ধারা তার চিব,ক দয়ে গাঁড়য়ে পড়ছে । 

'ডান্তার, এই যে যন্দনাটা । আর আমার চোখ |” 
হঙ আপনার চোখে কি হয়েছে 2” বেয়ার্ড ব্যন্তভাবে জিজ্ঞেন করে । 

“চোখ তাকাতে পারাছ না । সব ডবল ডবল দেখাছ ।' 
তার সঙ্গীট এর ভিতর মজা পেল । সে বলল, “রাইটা খুব জোর ধরেছে স্যার 

বুঝলেন । 

বেয়ার্ড লোকটিকে বললেন, গুপ করন ।” ৩ উঠে দাঁড়িয়ে জেনেথকে খোঁজ করতে 
দেখতে পেলেন ক্যা্ণেন দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে । 

ডান্তার গলি দিয়ে যেতে যেতে জেনেথকে বলল, "খুব ভাল করে কদ্বল দিয়ে 
জাঁড়য়ে দাও । ওকে গরম রাখতে হবে 1” ক্যাপ্টেন ডান্তারের সঙ্গে যেতে থাকে। 

1কছংক্ষণের ভিতর ওরা একা হয়ে গেল । বেয়ার্ড বলে, “আমরা কত তাড়াতাড়ি 
ল্যাণ্ড করতে পারি ক্যাপ্টেন ?, 

সমস্যাটা তো ওখানে । আমরা এখন ল্যাণ্ড করতে পারব না । ক্যাপ্টেনের 

সংক্ষপ্ত উত্তর । 
“কেন ?' বেয়ার্ড ওর 'দিকে এক দন্টতে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করে । 

ষ্ঠ 



এটার একটাই কারণ তা হল আবহাওয়া । আঁম রোঁডও মারফৎ পরীক্ষা 
করলাম । নেড়া পাহাড়ের ডান 'দকে নিচু মেঘ ও কুয়াশায় ঢেকে গেছে । ক্লাগির 
রাপ্তা সম্পূর্ণ বন্ধ । আমাদের সোজা কোস্টের দিকে যেতে হবে ।' 

বৈয়ার্ড মুহ্তের জন্য ভেবে 'নয়ে বলে, ফিরে যেতে কি অস্াবধষে £? 
ডান মাথা ঝাঁকুনি দেয় । নরম আলো তার সমস্ত মুখে ছভিয়ে পড়েছে । 
ও বলে, “ওটাও আর সম্ভব নয় ॥ 

বেয়া পেন্সিল টের আলো নিজের আঙ্গুলের নখের উপর ফেলে নখ 

বিকত করে থাকেন। ডানকে জিজ্ঞেস বরে। 'কভ তাড়াচাড়ি আমরা মাটি 
ছধতে পারি 2, 

ডান বলে, 'প্যাঁসাফক টাইম অন:যায়ী সকাল পাঁচটা 1, 
ডান দেখল, ডান্তার অনিচ্ছাক:ত ভাবে তার 'রিম্ট ওয়াচ দেখছে । 
ডান্তার কলে, “তারমানে, এখন থেকে সাড়ে তিনঘণ্টা পরে আমাদের ল্যান্ড করার 

কথা৷ এই চার্টার প্লেনগুলো পাথবীর দ্রুততম প্লেনগ্ীলর মধো পড়ে না।? 

বেয়ার মনাস্হর করে ফেলেন । 

বেয়া বলেন, “ভাত্কুবারে পৌছুনো পর্য্যন্ত আমাকে এই লোকগহলোকে 
দেখানোর দাঁয়ত্ব নিতে হবে ।* আমার ব্যাগটা দরকার ! আপন কি মনে করেন 
ওটা পাওয়া যাবে? আম টরেন্টোয় একবার দেখোছ ।' 

ডান বলে, “চম্টা করে দেখাছ। আমার ধারণা ওটা ওপরের দিকে আছে ।” 
'ডান্তার, আপনার মালের টিকিটটা লাগবে |” বেয়ার তার লম্বা আঙুল 

[পিছনের পকেটে ঢ্াকয়ে “ওয়ালেট (কাগজ পন্ন রাখার বাগ ) বার করে আনল ॥ 

এর ভিতর থেকে তিনি দুটো মাসপত্তরেব টিকিট বার করে ডানের হাত দিলেন । 
দুটো ব্যাগ আছে ক্যাপ্টেন । আমার ছোটটা দূরকার । যাঁদও এর ভিতর শা 
যল্পাতি নেই । কয়েকটা, সেগুলো, আমার সাথে বহন কার সবসময় । আর 
সেগুলো কাজে দেয় । 

ডান্তার সবে কথা কথা শেষ করেছেন অর্মান প্লেনটা ভয়ানক ভাবে দুলে উঠল । 
ওরা দুজন ছিটকে গিয়ে দরের দেওয়ালে আছ।ড় খেয়ে পড়ল। চিৎকার এবং 
অস্পস্ট কোলাহল ভেসে ভাসতে থাকল । ক্যাপ্টেন পায়ের উপর দাঁড়য়ে পড়ল । 

ছুটে গিয়ে ইন্টারকম ধরল । ক্যাপ্টেন বলাছ। ওর গলায় উত্তেজনা । “ক 
হয়েছে পেট ?” 

ফাস্ট আফসারের কথা ভেসে এল | কম্ট করে ও যন্নার সাথে কথা বলাছল। 
'আমি অসংস্হ-****অস:স্হ তাড়াতাড়ি চলে এস।' ডান ডাস্তারকে বলল, 

“আ৷পান বরং আমার সঙ্গে আলুন।" ওরা তাড়াতাড়ি গালপথ 'দিয়ে হাঁটতে থাকে ৮ 
বিহবল প্যাসেলজারদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলে, প্দুীখত, প্রেনটা একটু টাল 
খেয়োছল। কিছুই নয়, সামান্য একটু দুলে উঠোছল ।; 
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ওরা ছুটে গিয়ে পাইলটের দরজা হাট করে খুলে ভিতরে ঢুকে দেখল, ফাস্ট 
আফসার তার সিটে অত্যন্ত অপুস্হ অবস্হায় পড়ে আছে। আর মৃখ থামে 

মাথামাথি। সে শর'রের সমস্ত শান্ত য়ে কশ্দ্োল কলাম ধরে আছে ।, 
ক্যাপ্টেন ব্যস্তভাবে বলল, “এখন ওকে ওখান থেকে বার করতে হবে ।” 
বৈয়ার্ড এবং জেনেথ পেটকে তার ?সট থেকে বার করে আনল । সঙ্গে সঙ্গ ডান 

তার 'সিটে 'গয়ে বসে কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিল । 

ডান বলে, ফ্লাইট ডেকের পিছনে, রেডিও অপারেটারের জন্য একটা আসন আছে। 

পেটকে ওখানে রেখে দাও |, 
ওরা যখন পেটকে খালি 'সিটের উপর তুলে, সিটের দেওয়ালে ওকে ঠেসান দিয়ে 

বসিয়ে দিয়েছিল তখন ওর মুখ যন্ধনায় বিকত। ও আর সামলাতে পারল না-__ 
ডেকের উপরই বাম করে ফেলল । বেয়ার্ড পেটের জামার বোতাম এবং টাই 
আলগা করে দিল, যাতে যতটা সঘ্ভব আরামে রাখা যায় ওকে । 

কয়েক সেকেন্ড অন্ঞর পেটের গোপন ছহারকাঘাতের যন্তনার মত মুখ বিকৃত হয়ে 

যাচ্ছিল । 
ডান খুবই উত্তোজত। ও জিজ্ঞেস করে, “ডাস্তার ঠক ব্যাপার বলুন তো? ক 

হচ্ছে এসব ? 
বেয়া হাত মুঠো করে বলে আমি নীশচত নই । তবে এ ধরনের অসুখ থেকে 

বোঝা খাচ্ছে এর একটা সাধারণ নাম আহে। হতেই হবে। তবে, যতদুর মনে 
হয় এর উৎসটা হল খাবার । আমরা ডিনারে কি খেয়েছিলাম ?' 

জেনেথ বলে, প্রধান মিল ছিল মাংস অথবা মা । ডাক্তার, আপান সম্ভবত 
মনে করতে পারবেন যে আপান কি নিয়েছিলেন-_ 

ওর কথা শেষ হল না। 

ণমট ! আম মিট নিয়েছিলাম | কিন্তু সে তো দু-তিন ঘণ্টা আগে।' 

বেয়া পেটকে দেখিয়ে বলে, 'ও কি খেয়েছে ?, 
জেনেথের মূখে ভয়ের সংকেত ফুটে ওঠে । ও প্রায় [ফস ফস করে বলে, একস, 

ডাস্তার ফপ।" 
তুমি কি মনে করতে পার বাকি দুজন প্যাস্ঞজোর ক খেয়েছে 2 বেয্ার্ড ওকে 

বলে! 

না ডাল্তার, আম পাচ্ছ না-- 
ওর কথা শেষ হওয়ার আগে ডান্তার বলে, “তাড়াতাড়ি ফিরে যাও । খবরটা 'নয়ে 

এস। পারবে কি? 

জেনেথ তাড়াতাড়ি বোরয়ে গেল । ওর মুখ ফ্যাকাশে । বেয়ার্ড ফাস্ট আঁফসারের 
পাশে উবু হয়ে বসল । পেটের চোখ বোজা সে সমানে ঘেমে চলেছে। প্লেন ছুটে 
চলেছে। 
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বেয়ার্ড শান্তভাবে বলে, হালকা হবার চেষ্টা কর। আম কিছুক্ষণ পরে তোমায় 
এমন একটা জিনিস দেব যাতে তোমার যন্ত্রণা কমতে পারে । ও র্যাকের উপর রাখা 
কম্বলটা দেখতে পেয়ে এাঁগয়ে যায় । ও বলে, এই তো । এইটা তোমার গায়ে জাঁড়রে 
দিলে আরাম বোধ করবে, কারণ গরম থাকবে ।” বেয়ার্ড র্যাক থেকে কম্বলটা পেড়ে 
নেয়। 

পেট চোখ মেলে । সে জিভ দিয়ে শুকনো ঠোটটা একবার চেটে নেয় । 
ও জিজ্ঞেস করে, 'আপাঁন কি একজন ডান্তার ? 
ডান্তার ঘাড় নাড়ে । 

অপ্রস্তুতভাবে পেট হাসতে চেষ্টা করে । সে বলে, এই সব ঝামেলার জনা আমি 
দুঃখিত । আমি ভাবাছিলাম যে, আম ম.ত্যুর দিকে চলেছি । 

বেয়ার্ড বলে, কথা ব'ল না । বিশ্রাম নেবার চেষ্টা কর |” 
পেট বলে, আপনি ক্যাপ্টেনকে বলুন াঁন 'িশ্চয়ই আমার হস্ত চালনার অপটুতার 

কথা জানেন।, 
ওর কথায় বাধা দিয়ে বেয়া ধমক দিয়ে বলে, “আমি তোমায় বলাছি না একেবারে 

কথা বলবে না। বিশ্রাম নাও ॥ তুমি ঠিক হয়ে যাবে, 
জেনেথ ফিরে এদে বেয়াঙকে তাড়াহুড়ো করে বলল, “ডান্তার আম দ্জন 

প্যাসেঞ্জারের খবরাখবর নিলাম । ওরা দুজনেই “সালমন মাছ খেয়েছে । আরও তিন- 

জান পেটে যন্মণার কথা বলেছে । আপাঁন ?ক একবার যাবেন ওদের দেখতে £ 
শনশ্চয়ই যাব । কিনতু আমার ব্যাগটা প্রথমে দরকার | 
ডান, বেয়াডের কাঁধের উপর 'দিয়ে বলে, “দেখ, আমি এখান থেকে যেতে পারাছি 

না এখন।, 
“কন্তু ডান্তার, তুমি যাতে ব্যাগটা পাও এক্ষুণি আমি দেখাছ। জেনেথ এই 

1টকিট নাও। যে কোন একজন যান্লীর সাহায্য নাও এবং ডান্কারের ছোট ব্যাগ বার 
করে দাও! পারবে না?” 

জেনেথ “টাকটগুলো নিয়ে নেয় । ডান্তারের দিকে ফিরে কথা বলবে বলে কিছ্তু 
ডান বলে চলে, “আম ভ্যাঙ্কুবারে রোডও ম্যাসেজ পাঠাতে বাচ্ছি এখানে যা ঘটছে 

সে বিষয়ে | তুম কি 'কছু এছাড়া যোগ করতে চাও ?? 
বেয়া বলে, আপনি জানান যে আরও 'তনজন যাল্লী ফুড পয়জনিং-এ আকাশ 

হয়েছে বলে মনে হচ্ছে । “আপন জানাতে পারেন যে পয়জনং মাছের দ্বারা হয়েছে 
বলে মনে করা হচ্ছে। এগুলো যাত্রীদের পাঁরবেশন করা হয়েছিল । আপনি আরও 
জানয়ে দিন যেখান থেকে খাবার দেওয়া হয়োছল প্লেনে, সেখানকার খাবার যেন 
এক্ষুণি নি'ষ্ধ ঘোষণা করা হয় । এই ঘোষণা কাষ্যকরণী থাক যতক্ষণ না আমরা 
আমাদের ফুড-পয়জানিংএর সাঁঠক কারণ বার করতে না পার)” 

'আমার এখন মনে পড়েছে এ খাবার প্লেনে যে ক্যাটারাররা যোগান দিত । এবার 
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তাদের কাছ থেকে আমোঁন । আমাদের উইনিপেগে পেশিছে দিতে দোর হওয়ার জন্য 
অনা এক বাইরের ক্যাটাক্কার-এর কাছ থেকে নিতে হয়েছিল । এগুলো ওদের জানা 
দরকার ।, 

জেনেথ সেখানে এসে আবার উদ্বেগের সাথে বলে, ডান্তার মিসেস চিচ্ডারকে দয়া 
করে একবার দেখবেন চলঃন । তাঁকে মনে হচ্ছে, একেবারে ভেঙে পড়েছেন সব দক 
ছয়ে ।; 

ডান্তার দ্রুত দরজার 'দিকে এগয়ে যান । তাঁর মুখাবয়বের রেখাগৃলোয় গভীরতার 
ছাপ, কিন্তু তার চক্ষ-দ্বয় পাহাড়ের মত অ5গুল । 

উন জেনেথকে বললেন, “দেখ, যাতে অন্য যাল্লীরা সতকীত নাহ'ন। এখন 

তোমার উপর অনেকটা নিভর করতে হবে । তুমি আমার ব্যাগটাকে আনবার জনা 
একটু যত্র নিও । আম [মিসেস চঙ্ডারকে দেখাছ । উন জেনেথের জন্য দরজাটা 
খুলে দিলেন । আবার তাকে বাধা দিলেন যেতে । যেন তাঁর কিছ; দরকার 
পড়েছে । “ভাল কথা তুমি কি খেয়েছ আজ ডিনারে ?' 

যুবতা বিমান সোবকা বলল, 'আম মাংস খেয়োছি।, 
তাহলে, ভগবানকে ধন্যবাদ ।' জেনেথ এবার যাবার উদ্যোগ নেয়। কত 

বেয়ার্ড হঠাৎ তার হাত জোরে চেপে ধরে বলেন “আমার মনে হয় ক্যাগ্টেন ও মিট 

থেয়েছে, তাই কি? উীন, প্রশ্নটা ওকে ছুড়ে দিলেন । 

জেনেথ, ডান্তারের দিকে মুখ তুলে চার । স্মরণ করতে চেম্টা করে, এবং 

বোঝবার চেষ্টা করে কেন ডান্তার হাত চেপে ধরে এ প্রশ্নটা করলেন ? 
তারপর হঠাৎ এক ধরনের শক এবং বোধশান্ত তার মধ্যে বিপুলভাবে আলোড়ন 

সূন্টি করল । ও তাদের স্রোতে ভেসে যায় । তার চোখ ঘোলাটে হয়ে যায় এক 
প্রচশ্ড ভয়ের ম্রোতে । সে ডান্তারের গায়ের উপর পড়ে যাচ্ছিল । 

ভিন্ন 

রাত ০১৪৬-০২ ০ 

ব্রুনো বেয়ার্ড চাম্ভত ভাবে িমানসোৌবকাকে নির'ক্ষণ কয়তে থাকেন । 

স্হর প্রত্যরগ্লি তার ধূসর নীলাভ চোখের পিছনের মনটা দ্রুত পাঁরাস্হতির 

1হস।ব করে যাচ্ছিল, ওজন করছিল, বছরের পর বছর লালিত পালিত অভ্যাসগুলোর 

ওজন করে চলাছল ॥ বেয়া মেয়োটর হাত ছেড়ে দিল । 
“ভাল, আমরা হঠাৎ কোন সিদ্ধান্তে পেশছাব না।” ডান প্রায় নিজেকে শোনালেন ! 

তারপর হুকুমের ঢঙে বললেন, “আমার ব্যাগটা দেখ । এক্ষুনি নিয়ে এস । মিসেন 
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চিল্ডারকে দেখবার আগে আমার ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একটা কথা আছে। সেরে 
আসাছ দ্রুত। 

উাঁন দ্রুত এাগয়ে যান । উড়োজাহাজ একই লেভেলে চলেছে, অশান্ত আবহাওয়ার 
উদ্ধেৎ। পাইলটের কাঁধের উপর দিয়ে শুভ্র শীতল চাঁদের দৃযত দষ্টি গোচর হচ্ছে! 

নচে জমাটবাঁধা, কার্পেটের মত মেঘকে আপাতদ্াদ্টিতে চদ্দ্রকীরণে অন্য রকম মনে 
হচ্ছে । এখানে ওখানে ছড়ানো সীমাহীন তুষারের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনে হচ্ছিল, 

মহাতরঙ্গময় পবতমালা তাদের শংঙ্গগুলো মাথা উ*চু করে রয়েছে যেন, একটা 
স্বগ্নরাজ্যের ছবি। 

কো-পাইলটের শন্য সিটের দকে ঝ?কে পড়ে ডান্তার বলে, 'ক্যাপ্টেন ।" 
ডান চারপাশ তাকায় । চাঁদের আলোয় তাঁর মুখ রন্তশন্য লাগছে । 
ক্যাপ্টেন প্লেনকে জোরে চালাতে হবে ! পিছনের লোকগুলো খুবই অসমচ্হ। 

ওদের যত্ব প্রয়োজন ।' 

ডান তাড়াতাঁড় ঘাড় নেড়ে বলে, “হাঁ ডান্তার ৷ কিন্তু এটা কি? 
“আমার ধারণা, তুমি কো-পাইলটের মতই থেয়েছ । 

“হাঁ! তাই বটে । ডান বলে। 

বেয়াড “বলে, 'কতক্ষণ পরে খেয়েছ 2 
ডান-এর চোখ ছোট হয়ে যায় । 

'আধ ঘণ্টা পরে হবে । হয়ত বা একটু বেশী হবে। কিন্তু খুব বেশ নয় ।” 
ডান্তারের প্রন্নের অথগিঃলো হগ্াং ওকে সজাগ করল । 
ও একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওপরের 'দকে মূখ করে বসল । তারপর কন্ট্রোল কলামের 

হাত্রে চেটো দিয়ে একটা চাপড় মারল । 
'হাঁ ঠিকই, আমিও মাছ খেয়েছি !? 

“তুম, ভাল মনে করছ তো? 
ক্যাপ্টেন বললে? “হাঁ, হাঁ, ভালই আছি ।, 

“যাক, ভাল ।১ বেয়ার্ডের গলায় একটা স্বাস্তর ভাব! আমার ব্যাগটা পেলেই, 
তোমায় একটা বাঁমর ওষুধ দেব। 

“তাতে কি এই সমস্যামযস্ত হওয়া যাবে 2) 
'অনেক কিছুর উপর নিভ'র করে। তোমার সবাক এখনও হজম হয়নি। 

তাছাড়া যেকোন লোক মাছ খেলেই আক্রান্ত হবে, তাও ঠিক নয়, বিচারে তা বলে 
না! তুমিও একজন হতে পার যে এসব বিপদে পড়ল না।” 

ডান বিড়বিড় করে বলে, “আমি ভাল থাকতে চাই ॥ চন্দ্রালোকের দিকে 
তাকিয়ে থাকে ডান। ৮ 

“এবার আমার কথা ভালভাবে শোন ।* বেয়ার্ড বলে! এই প্লেনের কন্দ্রোলকে 

ক করার কোনব্যবস্থা আছে? 
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কেন? হ্যাঁআছে। অটোমেটিক পাইলটের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাতে করে 
আমরা নিটে নামতে পারছ না।, 

ডান্তার বলে, আমি তোমায় বলব, তুমি এ অটোমোটক পাইলটের সুইচ অফ করে 
দাও অথবা যা হয় কিছু কর। যাতে তুমি, হঠাং অসস্হ হয়ে পড়লে প্লেন ঠিকমত 
চলে। এক্ষংনি চালাও । আমি জাননা কতটুকু করতে পারব । তোমায় অস্মখের 
সিমটম যাঁদ দেখা দেয় তবে সেগুলো তাড়াতাঁড় বোরয়ে আসবে ।। 

ডানের হাতের আঙলের গাটগ্লো সাদাটে লাগাছল। সে কোনক্রমে কন্ট্রোল 
কলাম ধরেছিল । ও ধারে ধীরে বলল, “ঠক আছে । ও [জজ্ঞেস ধরে, শবমানে 
সোৌবকা মিস, বেনসনের খবর ক ? 

'সেভাল আছে । ও মাংস খেয়োছিল ।” 

'যাক, কিছুটা ভাল খবর | ভগবানের 'দাব্য বলাছ, আমি এই প্রেনকে চালানোর 
কোন রিস্ক নিতে রাজি নই। দেখ তুমি তাড়াতাড় করে বামর ওষুধের ব্যবচ্হা 
কর।, 

'বেনসন তাড়াতাঁড় করছে । আমার ভুল না হলে, পিছনে কম করে দুজন, 
লোক গভীর ভীতর মধ্যে পড়ে আছে)? 

“আচ্ছা, অ।র একটা কথা |” বেয়া বলে, “তুম কি স্হির নিশ্চিত যে আমাদের 
চলতে থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই? 

“নাশচতভাবে বলা যায়।' ডান সঙ্গে সঙ্গে বলে। “আম. একবার দুবার চেক 
করেছি। ঘন মেঘ এবং কুয়াসা, ক্যালগার, এডমন্টন, লেথ ব্রীজ ইত্যাদি পাহাড়ের 
গায়ে ছড়িয়ে পড়ে, প্লেনের রুট আপাতত বন্ধ করে দিয়েছে । এটা রুটিন মাফিক 
ব্যাপার । সেসময় নিচের দর্শন পাওয়ার সম্ভাবনা শুন্য । সাধারণ সময়ে এই 
ধরনের পাঁরা্হতিতে আমরা ঘাবড়াইনা ॥, 

ডান্তার বলে, 'বোঝাই যাচ্ছে, এখন ব্যাপারটা আমাদের ভাবাচ্ছে। ডাস্তার 
[পিছনে হাঁটে বোরয়ে আমার জন্য কিন্তু ডান তাকে থামায়। 

“একটুখানি দাঁড়াও ।” ডান্তার দাঁড়য়ে গেলে ডান বলতে থাকে । “এই প্লেনের 
সমস্ত দারত্ব আমার । আমায় সমস্ত বাপারটা জানতে হবে । সোজাসজ বল-তে 
ডান্তার আমার ভাল থাকার সম্ভাবনা কতটুকু ? 

বেয়া্ড' দ্ষুদ্ধভাবে ঘাড় নাড়ে । ওর আত্মসংবরন মুহূর্তের জন্য অন্তাহত হ'ল । 
ও ককর্শভাবে বলে, “আমার আমার জানা নেই। এতে তুম থা মত যে কোন রুল, 
এখানে ব্যবহার করতে পার ।? 

ও চলে যেতে গিয়ে আবার বাধা পেল । 

“ও ডাক্তার 1 
“বল 7 

তুম জাহাজে থাকাতে, আম আনন্দিত । বেয়ার্ড কোন কথা না বলে ওখান 
থেকে চলে গেল ।, ডান একটা দীর্ঘ নিশ্বাস নিল। যেসব আলোচন। হ'ল সেসব 

৩৪ 



[নয়ে ভাবতে থাকে । পরবার্ত সম্ভাব্য কার্যক্রম সম্বম্ধে উপায় অনুসন্ধান করতে 
থাকে । ও যে কেবল তার বৈমানিক জীবনে প্রথম এ ধরনের কঠিন চেতানা অনুভব 
করছে তাই নয় । এক বিশাল জাঁটল 'বমানের নিরাপত্তাজাঁনত দাক্িতুবোধ এবং 
সঙ্গে জাড়য়ে আছে প্রায় ষাটাট মানুষের হঠাৎ বরফ শীতল ধ্বংসের ভয়াভয় শংকা ॥' 
এটাই ক মনে করা হচ্ছে পুরানো বৈমানকরা, যারা যুদ্ধে, বোমা বযন করত, 
তারা সবসময় মনে করত,” “তুম যাঁছ, এঁ কাজে দার্ঘদন নিয়োজিত থাক, তবে শেষে 
তুমিও একই পাঁরবেশের শিকার হয়ে যাবে । যাঁদ শংন্যে একটা আধ ঘণ্টার যা্না 
পথে যে প্রেনটা প্রাতাদনের সাধারণ ফ্লাইটের মত একদল সখী ফুটবল প্রোমককে নিয়ে 
চলেছে পাঁথব1 থেকে প্রা চার মাইল উপরে, এইশান্তর যাণ্তা এক ভয়ঙ্কর 
দুঃস্বপ্রে পারণত হতে পারে । শত শত খবরের কাগজের প্রথম প্ঠায় এক ধরনের 
সংবাদ পাঁরবেশনায় চারদিক আলোড়িত হ'তে পারে । 

এক ধরনের প্রচ্ড আত্ম-বিমুখতায় ও নিজের মাথা থেকে এ ধরনের চিন্তা সারয়ে 
ফেলল । 

অনেক কিছ করা দরকার ॥ এ জাতীয় কাজ করতে গেলে, যে মনযোগ দেওয়া 
দরকার, তার চেষ্টা এখনই করা দরকার । সেতার ডান হাত দিয়ে অটোমেটিক 
পাইলটের প্যানেলের সুইচ টিপল এবং অপেক্ষা করতে থাকে যতক্ষণ না প্রত্যেক 
কন্ট্রোল পুরোপহার কম্পাসের কাঁটা অনুযায়ী চ্ছাঁপভ হয় ॥ সাঁঠক দিকশনদেশশিত 
আলো জেলে বলে দেয় যে পরিবাত ত পদক্ষেপের জন্য নুইচ জহালা যেতে পারে । 
প্রথমে ডানা ঝাপটাতে থাকে, কম্পাসটাকে অক্প বিস্তর কাময়ে বাড়য়ে কিদপাসসোটিং 
ডায়াল'কে পৃরোপহার ইলেকাট্রক কণ্ট্রোলে নিয়ে আসা । তারপর পথ-নিদেশ বন্ম 
এবং ওঠা নামা নয়ল্লককে ভালভাবে পারচর্যধা করা হর যাতে করে প্যানেলের ওপর 

যে চারটে লাইট আছে সেগুলোর দপ দপাঁন বন্ধ হয়ে 'স্হিরভাবে আলো দিতে 
থাকে। 

ডান তখন সন্তুষ্ট । সেপিডি আই ডায়ালে লক্ষ করে হল থেকে হাত 
সারয়ে নেয় । নিজের চেক্ারে ফিরে আসে । প্লেন তখন আপনা আপান ছটছে। 
ভাল করে পাইলটের জায়গা পরণক্ষা করে । একজন অন[ভজ্ঞ লোকের চোখে, 
ফ্লাইট ডেকটা এক ভৌতিক দৃশ্য মনে হবে । যেন দুজন অধ্শ্য লোক পাইলটের 
1সটে বসে আছে । সমস্ত কন্ট্রোল কলাম ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, 'পছোচ্ছে, তারপর 
আবার এগিয়ে যায় । প্রেনটা ধাঁরে ধারে ধাককা থেয়ে এগোয় । দিক নিদেশ্রক যন্বের 
দজ্ডাটও চলতে থাকে» যেন নিজের ইচ্ছায় সে চলছে। যন্ম দুটোর বড় চগুড়া 

প্যানেলের উপর দিয়ে ডজনখা?নক কাঁটা কাজ করে চলেছে, যেন তারা নিজের নিজের 
ইতিহাস রচনায় ব্যন্ত। 

ডান-এর পরাক্ষা শেষ হ'ল । সে মাইক্লোফোনের কাছে গেল ওটি তার মাথার 
পাশে একটা হ্কে বুলছিল । 
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সে তাড়াতাঁড়, ওটাকে খুলে গলার ঝুলিয়ে নিল। প্যাডেড এর়ারফোনকে ও 
গ্যাড়জাস্ট করে দেয় । গর্জনফা'র মাইকটা তারস্পর্শ লেগে দৃলছিল। তার 
পাতলা স্টীলের বক্রুতলটা প্রায় ওর গালকে স্পর্শ করাছল । ক্ষুব্ঘভাবে ও গোঁপে 
মোচড় দেয় এবং এমনভাবে হাত বোলাতে থাকে সে ওটা নাকে এসে ঠেকে । 

ও ভাবল, বেশ, এবার তাহ'লে আরম্ভ হোক ॥ আগেই সুইচ অন করা ছিল। 
ও মাউথ সে বলতে থাকে । স্বর শান্ত এবং অচল । 

হলো ভ্যাঞ্কুবার কন্টোল কি? ম্যাপল লিক চাটরি ফ্লাইট--৭১৪ বলছি ! 
আমার একটা জরুরী বাতণ আছে। 

“তার এয়ারফোন ঝন ঝন করে বেজে ওঠে, ম্যাপল লক চাটার ফ্ল।ইট-৭১৪ 
বল, কি বলাছলে।” ভ্যাঙ্কুবার কন্ট্রোল, এটা হচ্ছে ফ্লাইট নং--৭১৪। ভাল করে 
শোন । আমাদের প্যাসেঞঙ্জারদের মধো অনেকেই আক্রান্ত । এর মধ্যে ফাস্ট আফিসারও 

আছে । আমাদের প্লেন ল্যান্ড করার সাথে সাথে গ্যান্বূলেশস ও মোঁডকেল সাহায্য 

সঙ্গে সঙ্গে লাগবে । এয়ার ফিল্ডের কাছাকাছি হাসপাতালে দয়া করে জানিয়ে 
দেবে। যাঁদও আমরা নি'্চত নই তবুও আমাদের মনে হয় ফুড পয়জনিং। 
মাছ থেকে হয়েছে । & মাছে আজ ডিনার সাভভ করা হয়েছে। আমাদের 
যেখান থেকে খাবার পাঠ'ন হয়েছে তম সেই সোসের ও খাদ্যের উপর এখনই 

[নিষেধাজ্ঞা জার করে দাও ?? 

আমরা বুঝতে পারছি, উইনিপেগে দেরিতে পেশছানোর জন্য এয়ার লাইনসের 
নিয়মিত সাপ্লায়ার খাবার দিতে পারেনি ॥ এটা একটু পরপক্ষা করে নিও । ঠিক 

আছেঃ 
ভ্যাগুুবার থেকে ওকে জানয়ে দিল যে ওর কথা ওরা ঠিক ঠিক নোট করেছে ॥ 

বরাবরের মত ভ্যাঙ্কুবারের উত্তর স্পঙ্টার্তাদ্ধধাহীন--কিন্তু ও ভালই বুঝতে পারাছল, 
যে বোমা সে এক্ষাাণ ফাটালো তাতে চারিদিকে হুড়োহাড় পড়ে গেছে বিষাদাচ্ছন্ে । 
ভাবে ট্রাম্সামশান বন্ধ করে নিজের আসনে হেলান 'দয়ে বসে পড়ল ॥ সে নিজেকে 
আশ্চযণজনকভাবে ভারি ও ক্লান্ত মনে করাছল । মনে হচ্ছিল, গরম শিখা তার 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্য 'দিয়ে বয়ে চলেছে । ইন্প্মেন্ঠ ড।য়।লগচলো যেগুলো নিজে নিজে 
ঘুরছে, তার রিডিংও 'ঠকমত পড়তে পারছে না যতক্ষণ না কাঁটাগূলো ডুবে যাচ্ছে। 
সে ভালভাবে বুঝতে পারছে একটা ঠাণ্ডা ঘামের ম্োত তার কপাল 'দয়ে বয়ে চলেছে। 
সে কাঁপতে থাকে হঠাৎ এক অসহননয় মাংসপোশির স্রংকোচন জানত বল্ণায় ৷ শরীরের 
অসহযোগতার জন্য তার মেজাজ আবার বিগড়ে গেল, সেটা এই রকম একটা 
সংকটের সময় অনাভপ্রেত। সে নিজের শরীরের লমস্ত শান্ত সঞ্চয় করে রিচোকং-এ 
লেগে গেল। ক্লাইট পথে সম্ভাব্য পেশছানোর সময়, পাহাড়ের উপর সম্ভাব্য 
আবহাওয়ার অবচ্ছা এবং ভ্যাঙ্কুবারে কিভাবে অবতরণ করবে তার প্ল্যানিং নিয়ে 
চিন্তা করতে থাকল । 
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সমস্ত প্রস্তুত শেষ করতে কও সময় লাগবে--করেক 'মিনিট বা অনেকটা সমর 
লাগবে সে সম্পর্কে বিন্দুমাত ধারণা তার ছিল না। সে তার লগব্কের কাছে 
গিয়ে খ'লে ফেলল ॥ তাঁর 'রিস্টওয়াচের 'দকে একবার দেখুন । ডানের মনটা তখন 
জড়বাক্ষসম্পন্ন এবং ধার ধার গাঁতিসম্পন্ন হয়ে পড়েছে । সে অবস্থাতেই ও একঘেয়ে 
হারাকউালয়ান টাস্ক সমাধানের চেষ্টা করতে থাকে । রাতের কাজগুলোর সময়ও 
চ্ছার করঠে চেম্টা করতে লাগল. 

প্লেনের প্যাস্ঞঙ্জার কমপাটমেশ্টে গিয়ে ডঃ বেয়া নতুন কম্বল !দয়ে মিসেস 

চিজ্ডারকে ভাঁঢয়ে দ্বিল। প-রানোটা গঁলিপ্থে ফেলে দিল । ভদ্রমহলা নিজের 
জায়গায় শুয়ে পড়ল অসহায়ভাবে | হচাখজোড়া ব্ধ । শুকনো ঠোঁটজোড়া হাঁ করা 

এবং কাঁপছে । আস্তে আস্তে কাতরাচ্ছে ॥ তাঁর পোষাকের উপরিভাগ নোংরা ও 

গভজে : বেয়ার্ড ও'কে লক্ষ করাঁইল । ভদ্রমহিলা তখন নতুন করে তব যন্ত্রণায় 
ক্রাশ হ;য়ছন । ৩র চোখ খুলাছল না। 

বেয়া ও"র স্বামীর সাথে কথা বলল, “দেখবেন, উন যেন নিস্তেজ হয়ে না 

পড়েন । যতটা সম্ভব শুকনে। রাখতে হবে এবং গরম ॥ ওকে অবশ্যই গরম রাখতে 

হবে। 

গমস্টার িজ্ডার উঠে এল ! তীন এস ডান্তারের কাঁষ্জ চেপে ধরলেন । ভগবানের 
দোহাই ডান্তারবাবু, ঠক হচ্ছে বলুন তো ? 

তাঁর স্বর তীক্ষ)। ও খঃবই অসাচ্ছ, তাই না? 
বেযার্ড ভদ্ুুমহলার না'ড আর একবার দেখলেন 2 

1নঃ*রাস পড়ছে ঘন ঘন এবং হগভবীর । 

ও বললে, 'হাঁ ঠিকই, ও*র অধস্থা ভাল নয় ।' 
'আমরা ক ওর জন্য 'কছু করতে পারিনা? কোন ওষুধ-টষৃধ দেওয়া-- 

বৈয়ার্ড ঘাড় নেড়ে জানার, «ক্র এন্টিবায়োটিক ওষৃধ দরকার ! সেটাই নেই । 
এক্ষুণি ও'কে গম রাখা ছাড়া কিছ করব!র নেই। 

শকল্তু অস্জত কছ,টা জল-- 
'না । জল টানতে পারছে না । গলায় আটকে যাবে । মিস্টার চিল্ডার, আপনার 

স্ঘী প্রায় অচেতন অবশ্থায় রয়েছে । এইভাবে ধরে থাকুন ।? বেয়ার্ড তাড়াতাঁড় 
বলে উঠল ! 

অন্য লোকাঁট তখন অদ্ধেক উঠে পড়েছে । এা প্রকীতর নিজস্ব দাওয়াই । 

অনুভূতি নাকের । 'ঘাবড়াবেন না মশাই । উন ঠিক হয়ে যাবেন । আপনার কাজ 

হ'ল ওর দিকে নজর রাখা এবং ওকে গরম রাখা । এমনাক এরকম হতে পারে, ডান 
অচৈতন্য অবস্থায় গায়ের কম্বল ইতাদি ছংড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে পার়েন। 
আম আপসাছ ।' 

বেয়ার্ড, পরের পধান্তর আসনগৃলোর দিকে গেল। একজন মাঝবয়োস ভদ্রলোক, 
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জামার কলার খে।লা, হাত 'দিয়ে পেট চেপে ধরে রেখে । আসন থেকে কিছুটা 
বোরয়ে পড়েছে ॥ শুর মাথা পিছন 'দিকে হেলে পড়েছে । মাথাটা এঁদক-ওদিক 
করাছলেন । তার মুখটা ঘামে চক চক করছে । তান ডান্তারের দিকে মুখ তুলে 
চাইলেন ॥ যঙ্গনায় বে'কে যাচ্ছিলেন । 

“এটা হত্যা । লোকটা ঢোক গিলে বলল । “আম এ ধরনের অবস্থার মধ্যে 

আগে কখনও পাঁড়নি।, 
বেম্না্ড জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা পেশ্সিল বার করে লোকটার সামনে 

ধরে বলল, 'আম চাই, আপাঁন এই পোন্দলটা ধরহন।, 
ভদ্রলোক, চেষ্টা করে হাতটা তুললেন। 

তাঁর আঙ্লগুলো অসহায়ের মত পোন্সিলটাকে ধরবার চেষ্টা করে। 'কন্তু 
আঙ্ুলগুলো "স্লিপ করে গেল । বেয়ার্ডের চোখ কুগ্টিত হ'ল । ও, লোকটাকে তুলে 
আরো ভ।ল ভাবে বাঁসয়ে দিল । সে একটা কম্বল ভাল ভাবে ওকে জাড়য়ে দল । 

আম নিজে ধরে থাকতে পারব না । আমার মাথাটা মনে হচ্ছে ষেন পেশচয়ে 
বাধা আছে।' 

কেউ একজন চেচয়ে উঠল, 'ডান্তারবাবু এখানে একটু আসবেন 2 
“একটু অপেক্ষা করুন । আঁম এক এক করে সবাইকে দেখব । 
জেনেথকে একটা চামড়ার ব্যাগ নিযে ডান্তারের দকে তাড়াতাড়ি এগয়ে আসতে 

দেখা গেল । 

বেয়ার্ড ব্যাগটা নিয়ে বলল, “এই তো, খনব ভাল মেয়ে । এটাই চাইছলাম 
যাঁদও এ 'দিয়ে বশেষ কিছ] করা যাবে না--* “খন চিন্তাটা তাঁর মাথায় কঁঠিনভাবে 
এল, তার কথাটা 'মালয়ে গেল । 

[তান জেনেথকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার পি এ পিস্টেমটা কোথায় 2" 
জেনেথ বলল, “আম আপনাকে দেখাব 1" সেবেয়ার্ডকে, গাঁলর প্রান্তে নিয়ে 

গিয়ে ছোট মাইক্রোফোনটাকে দেখাল । জেনেথ জিজ্ঞেস করল ণমসেস চিজ্ডার কেমন 
আছেন ডান্তার 2, 

বেয়ার্ড ঠেঁটি বন্ধ রাখল । তারপর ও বলল, “অন্যরকম ভান করে লাগফ নেই। 

তিনি খুবই অস্স্হ। আমার ভুল না হলে, বলতে পারা যায়, অনেকেই অসংক্হ 

হয়ে পড়বে । 

জেনেথের গাল বিবণ । সো জজ্ঞেস করে, 'আপান কি মনে করেন, কারণটা ফুড 
পয়জানং ?, 

এনশ্চিতভাবে বলা যায়। আসলে অসখটার নাম স্ট্যাকি লকোক্যাল।, 
যাঁদও কিছ কিছু লক্ষণ থেকে বলা যায়, এ অসুখ আরও মারাত্বক হতে পারে। 
আবার বঙ্গা যায় বিষাল্রয়া ঘটতে পারে । “সালমোনিলা ব্যার্সাল'-র দ্বারা অবশ্য 
ঠিকমত পরীক্ষা করা ছাড়া বলা মাস্কল ।' 
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“তুম বাঁমর ওষুধের জন্য যাচ্ছো ?' ডান-এর প্রশ্ন । 

হাঁ। তবে যারা এখনও অসংস্হ হয়ে পড়েনি তাদের জনা । আমার পক্ষে 

এখন এর বেশী আর কিছ: করার নেই । প্রকৃতপক্ষে আমাদের যেটা প্রয়োজন 

তাহলে ক্লোরাবকোনিবল" জাতীয় প্যাপ্টিবায়োটিক ! কিন্তু এখন ওসব ভেবে লাভ 
নেই ।? ডান ফোনটা তুলে বলে, “যতটা সম্ভব কর।' 

বৈয়াড' জেনেৎকে বলে, 'আঁম তোমায় বলব, তুমি কারও সাহাযা নিয়ে এ 

[হ্ছান্টা একটু পার্কার করার ব্যবস্হা কর। তোমাদের যাঁদ “ডাঁসনযফেস্ট্য।প্ট' 
,.( সংক্কামকজীবাণ ধহংসকারঈ ) থাকে, বেশঈ করে ছড়িয়ে দাও । আর একটা কথা, 
অসংস্হ রোগের সাথে কথা বলার সময় বলে দিও তারা যেন, চলাঁতি অভ্যাসবশত 

, টয়লেটের দরজা বন্ধ করে না রাখে । আমরা চাই না কেউ ওখানে মত পড়ে 
থাকুন।' উন মুহুরের জন্য চিন্তা করলেন । তারপর মাইক্রোফোনের বোতাম 
[টিপে মংখের কাছে 'নয়ে এসে বলতে থাকেন, “মাননীয় ভদ্রমহাশয় ও ভদ্রমাহলা গণ, 
আম ক আপনাদের একটু মনোযোগ আকষণ করতে পার? আপনাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করাছ। বৈয়াড+ শুনতে পাচ্ছে, তার কথা আস্তে আস্তে দ্রে 

মালয় যাচ্ছে । তারপর শুধু হীঞ্জনের গম- গম: শব্দ শোনা যাচ্ছে। 
প্রথমেই আম নিজেকে আপনাদের সাথে পরিচয় ফারয়ে নিই। আমার নাম 

বেয়ারড। আম একজন ডান্তার। আপনাদের ভিতর কেউ কেউ 'বাস্মত হচ্ছেন 
আপনাদের সহযান্ীদের অসুখে আক্রমণে করছে দেখে 2 এখন উপযবৃত্ত সময়, 
বা?পারটা ক ঘটছে এবং আই বা কি করাছ 2. 

আমার বিশ্বাস, (যদিও পুরোপ্হার নিশ্চিত নই) এখানে কয়েকটা “ফিড- 
পয়জনিং' এর ঘটনা ঘটেছে। আধার সামান্য ক্ষমতায় আম এদের এযাচেন্ড করাছ। 
এই ফুডপয়জনং-এর উৎস মনে করা হচ্ছে মাছ যা আজ ডিনারে আমাদের স।ভ' করা 
হয়েছে । ওর কথায় একটা উত্তেজনাপৃণ হৈচে শুর হয়ে গেল । এখন আমার 

কথা দয়া করে শুনুন । ভয় পাবার কিছ নেই। আম আমার কথার আবার 
পুনরাবৃত্তি করছ, ভর পাবার কছু নেই। রোগীদের আমাদের বিমান সোঁবিক। 

এবং আম দেখাশোনা করাছ। ক্যাপ্টেন, ডান্তারি সাহাযোর জন্য আগেই রেডিও 
মেসেজ পাঠিয়েছে! ডিনারে আপনারা ফিস না খেলেও এটা বোঝায় না যে 
আপনাদেরও এ অসখের খপ্পরে পড়তে হবে । এ ব্যাপারে কোন বাঁধাধরা নিয়ম 
নেই । এটা প্রকৃতই সম্ভব যে আপানারা সম্পূর্ণভাবে প্রাতরোধ ক্ষমতার অধিকাবা 
জীবন। যাইহোক আমরা কতকগবলো সাবধানতা অবলদ্বন করছ এবং এ ব্য।পার়ে 
বিমান সোবকা ও আমি আপনাদের কাছে যাচ্ছ। আমরা চাই যে আপনারা 
আমাদের কাছে বলবেন-_ ডিনারে আপনারা মাছ খেয়েছেন কনা । মনে রাখবেম। 
মাঁদ আপনারা মাছ খেয়ে থাকেন, সেটুকুই বলবেন ।; 

যাঁদ, আপনারা মাছ গ্রহণ করে থাকেন, তবে নিজেই নিজেকে এ ব্যাপারে কিভাবে 
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সাহাযা করা যায়, সেটাই আপনাদের বলব। এখন আপনারা প্রস্তুত থাকলে 
আমরা এখনই আরম্ভ কার ।' বেয়া মাইক্রোফোনের বোতাম থেকে আঙুল সরিয়ে 
জেনেথকে বল, “আমরা এখনই যা করতে পারি তাহ'ল প্রাথামক চিকিৎসার বাবদ্থা 
করা।' 

'ডান্তার তাহলে জাপপনি কি ট্যাবলেটগধলোর কথা বলছেন 2, জেনেথ বলে । 

'আমরা দুটো জানস এনই করতে পাঁর । এখনও কিন্তু বুঝতে পারা যাচ্ছে 
না যে এটা প্লেনেতেই খাওয়ার দরুণ হয়েছে ॥ যারা মাছ খেয়েছে এবং খুব বেশী 
অসংন্থ হয়ে পড়েনি, তাত্দর বেলায় কয়েক গ্লান জলের ব্যবস্থা করতে হবে। এর 
দরুণ, বিষটা লঘু হয়ে যাবে এবং রোগা 'বষারুরা থেকে ম্যান্ত পাবে। তারপর 
আমরা বামর ট্যাব.লট দেব । যাদ আমার ব্যাগে যথেষ্ট )াবলেট না থাকে তবে 

আম।দের নন ব)বহার কংতে হবে । তোঞার কাছে যখেষ্ট নূন আছে তো?" 
“মামার কাছে কয়েকটা ছোট পাকেট আছে মাঘ । এগুলো এখন ব্যবহার 

করতে পার ।' 
“খুব ভাল । আমরা আগে ট্যাবলেটগুলো বাবহার করব। আমি পিলগুলো 

নিয়ে পিছনে যাব। তুম, যে লোকগুলো আগেই রোগাক্রান্ত ছয়েছে তাদের জন্য 
জল ?নয়ে যাব । পারবে তো £ তুমি ফা্৮ অফিসের জন্যও কছুটা নিও । তোমার 
সাহায্যের দরকার হবে ।' 

রাল্লার যায়গা থেকে বেরুতে বেয়া প্রকৃতপক্ষে রোগাটে, শার্ণ ইংরেজ, 
অটোপটের খপ্পরে পড়ে গেল ' হার কথাগুলো যেন কামানের গোলা । সে বলল, 
'ান্তারবাবু, আমি কি কোন কাজে লাগত পার ।' 

বেয়ার্ড হাসল । ধন্যবাদ, প্রথমেই বল্ন, আপনি ডিনাগে কি খেয়েছেন 
অটোপট জোরে নিশ্বাস নিয়ে বলল, “ভগবানকে ধন্যবাদ, ভরি খেয়েছি ।' 
'ভাল। আমাদের তাহলে এখন আপনাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর ব্যাপার 

নেই। আপাঁন কি আমাদের বিমান সৌঁবকাকে সাহায্য করতে পারেন । অসম 
রোগদের জল দেওয়ার জনা ভাব চাই ওরা অন্ত তিন গ্রাস জল খাবে । বেশশ 
জলে আরও ভাল ?? 

অটোপট জেনেথের সাথে রান্নার যায়গায় দুকল । জেনেখকে ক্লান্ত লাগাছল । 
মুখে স্মিত হাঁস, স্বাভাবিক সময়ে ওর এঁ হাঁস যেকোন এয়ার-লাইন স্টাফের 
পালস রেট বাঁড়য়ে দেবার পক্ষে যথেত্ট । কিন্তু এই রকম পারাহ্ছতিতে তার পাশর্বস্থ 
সহর, জেনেথের মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিল । ও জেনেথের দিকে পিটাপিট 

করে দেখাছল। 
শমস আপনি ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে ।' ও সান্তন।র সংরে বলল। 
জেনেথ ওর দিকে কৃতজ্ের সাথে তাকায় । 

ধন্যবাদ । কিন্তু আ।মি নিশ্চিত যা ভাবাছি তাই ।' 
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“দেখুন এখানে ট্যাপের জল, আর গুঁদকে কাপ রাখা আছে ।' 
অটোপট বলে, “ছেলেরা আমায় অটোপট বলে ডাকে ।' 
“ওটোপটই' জেনেথ আঁবশ্বাস্যভাবে কর অস্তসাজাতে থাকে । 
হাঁ, তুমি জান ? আমি হচ্ছি ল1ৎঃ।শার়ারের ওটোপট ।' 
“ও, এটাই ভাল । এখন আপনার টি-কাপগলো কোথায় 2 চলুন আরম্ভ করা 

যাবে ।' 

ওই এয়ার লাইনের সব ব্যবস্থাপনা সুন্দর । আপনাকে আপনার ডিনার দেবে । 
আবার চাইলেও দেবে । 

আধুনিক এয়ারপোর্টের সাফল্য অনেকট।ই নিভ র করে এই ব্যাপারঠার পর । 
এর গড়বড় হলেই এয়ারপোটে ব্যবসাপনার ওলটপাল হয়ে যেঙে পারে । এই সব 
যায়গ।য় প্যানিক একটি অপাঁরাঁচত ব)াপার । একবার যাঁণ দেখা দেয়, তবে 
সাংঘ।তিক ভ:বে ছড়রে পড়তে পারে । এর সংক্রমন ক্ষমতা দারুণ ও ব্যাপক। 

ভ্যাগ্কুবারে ডানের ব৬৭ পৌছানোর পর একটা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করেছে। 
একজন রেডিও মপারেটর ক।নে হেডফোন লাগিয়ে ডানের মেনেজ রিসিভ করছে এবং 
সোজাসুজি টাইপরাইটাঞ্জে তুলে ফেলছে । ও ওর ডেদ্কর ওপর এলাম" বেলটা মাঝে 
মা.ঝ বাজাচ্ছে। সে তার কাজ অচগুল ভাবে করে চলেছে । হাঃনধ্যে দ্বিতীর বাস্ত 

তার পিহনে হ।জিন হয়ে তাপ কাঁধের উনর দিয়ে টাইপরাইটারে লেখা পরডতে ঝঃকে 
পড়েছেন ! নতুন ব্যান্তট হাঁজর হয়েছেন বেলের শব্দে। উন এর রণ 
কন্ট্রোলার লদ্বাটে গড়ন ;কনত রোগা । তিনি জীবনের প্রায় সবটাই [বিমানে 
কাচিয়েছেন। ৩৫ ভাল করেই জানা অছে উপর এগালাধে ভ্রমনের সমস্যা। 
তার বাঁড়র পিছনের বাগ।ন সম্পকে ভার জ্ঞান টনটনে 1 ৩1 না হলে, ওক বলতে 
পারে নাযে প্য়োজগালো থেকে ভালভ।বে বঁজ প।ওর। যাচ্ছে কন।? সে 

টাইপের লেখাটা অদ্ধেক পড়েছে, তারপর আবার ঘরে ঘরে বসা অপাসেচপঙ কান্ছ 
'গয়ে ও৭ কাঁধে হাত রেখে টোপলফে।শ অপাারেটগকে একঢ। অডার দিল । 

তুন এক্ষাণ এরপর প্রাাফক কন্ট্রেলের সাথে যোগ।যাগ কর । ও।রপর 
উইন.েগে টেলিগাইপের মাক শ্রাগাগট ম্যাসেজ পাঠ।ও ॥ কন্ট্েলার এংগা 
ফে,ন তুলে নিল। কয়েক মৃহত অপেক্ষ। কঙ্গল, “ভ্যাগকুঝার কম্দ্রোলার কথা বলছ। 
তার গলার স্বর আঁব*বাস্য রকমের শান্ত । ম্যাপল িলফ চার ফ্লাইট নং +১৪ যেটা 
উইনপেগ থেকে ভ্যাঙ্কুবারে যাচ্ছে, জরুরণ বাণ পাঠিয়েছে | ওগ। বলছে মার।ত্মক 
কমের ফুড পয়জানং দেখা দিয়েছে প্লেনের যাদের ভিওর ॥ আ।ম মনে করি 

ব্যাপারাট জর:রী, এর ফাম্ট আফসারও রোগেগ কবলে পড়ে এখন অকেজে। এ 
এ প্লেনকে নামার জন্য সুযোগ দতে হবে এবং তার জন্য নিচের লেভেলের সব 
জায়গাকে জ।নাতে হবে, বলতে হবে ক্রিয়ারেন্স দেয়ার জন্য । এটা করতে পারব 

তো? ভাল। চ 7 4 ০৫০৫ কন্ট্রোলার ওয়ালরুকের দিকে তাকিয়ে দেখল সেখানে 
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তখন ০২-১৫। ঠিক আছে। [ঠক আছে, তোমার ব্যাপারটা আমারা] পোম্ট করে 
দেব। সেক্রেডেলের উপর টোলিফোনটা নামিয়ে রাখতে রাখতে টোলটাইপ 
অপারেটারকে চেচিয়ে বলল, 'উইনিপেগকে পেয়ছ ? ভাল । এই খবরটা পাঠাও । 

'কন্ট্রোলার উইনিপেন । জরুরী । ম্যাপল [লফ চার্টার ৭১৪ জানাচ্ছে প্লেনে 
ংঘ।তক ফুড পয়জনিং হয়েছে । এটার কারণ মনে করা হচ্ছে ডিনারে যে মাছ 

দেওয়া হয়েছিল তার থেকে । ভালকরে পরাক্ষা করা দরকার খাবারের এবং যে 

সাপ্রায়ার খাবারটা দিয়োছিল তার সমস্ত খাবার যেন বাতিল করা হয় অন্য প্লেনের 
জন্য ।' কণ্ড্রোলার সাহেব আবার টোলফোন সুইচবোডের দিকে আবার গেল |. 
ম্যাপল িফ চাটারেপ স্থানীয় মাানেআর ব্ডরিককে দাও । তারপর আমায় 

[ডডাঁটরত সানয়র [পাট প্ালশ অফিসারকে দেবে । সে আবার রোঁডও অপা- 
রেটরের কাঁধের উপর দিয়ে ঝুকে পড়ল ! সম্পূর্ণ যেসেজটা পড়া শেষ করে বলল, 
গ্রেগ ওদের বল ঠিক সব। ওদের নিচের আবহাওয়া পারছকার হয়ে বাচ্ছে। 

অবত্তরনের সিগন/।ল পরে দেওয়া হচ্ছে । আমরা অসুস্হ ধান্রীদের সদ্বন্ধে আরও 
জান চাই।? 

ঠিক (নিচের ফ্লোরে, পশ্চিম কানাডা এয়ার ভ্রাফক কণ্ট্রলের একজন অপারের 
ঘাণ য়খান চেয়ারে বস তা রূশের ফোনে বলাছলেন, 'ক্যালগাার এবং এখানকার 

মাঝখানে সবুজ যায়গাটা কোথায় ? 
পি মম.খি একটা এয়ারফোস প্রেন নথস্টার এখন ১৮০০০ ফিট উপর 'দয়ে 

যাচ্ছে। এখন, সবে পোণ্টিকান 'রিপোট করেছে । মাপল লিফ ৭১৪ 1বপনে 

পড়েছে । ওরা ওদের নিচের সমস্ত পথকে পণ্রচ্ক্কার চাইছে । নর্থ স্টার্স অনেকটা 

এগিয়ে । তার পিছনে, কাছাকাছ 'কছু নেই । একটা পবম্যাখ প্লেন ওড়নার জন্য 
প্রস্তুত হয়ে আছে । এটাকে ক্লিয়ার করে দাও । 'কম্তু অন্য কোন প্বম্াখ প্লেনকে 
আটকে দিও এখনকার মত। নথ-স্টারকে সোজা ওর জায়গায় নিয়ে এস) 

ওপরের ঘণ্জে, কন্ট্রেলার আবার টেলিফোন তোলে এক হাত 'দিয়ে। আর 

একটা হাত য়ে ৬ার টাই-এর নট খ,শব।র টেম্টা কবে । তারপর, বিরস্তভাবে লাল 
1সজ্কের টাইট ঠৌঁবলের উপর ছ*,৬ খেলে দের ॥। তারপর বলে, “হ্যালো, বৃড়ারক, 
কণ্ট্রেলার বলছি । দখ আমরা একটা জরুবা বাতণ পেয়োছ, প্লেন ৭১৪ থেকে! 
ওটি টরেস্টো এবং উহীনপেগ গিয়েছিল । না, প্লেনের কিছু হয় নি। ফাস্ট" 
অফিসার ও আরও কয়েকজন প্যাসেঞ্জার ফুড পয়জনে অসচ্ছে হয়ে পড়েছে । আমি 
সোজাসাজ উইনিপেগে ফোন কার । আম ওদের বলি রোগের কারণটা খুজে 
বার করতে । খাবারটা, বাঁধাধরা ক্যাটারর কাছ থেকে নেওয়া হয়ান। না, এটা 
[ঠিক । এখানে দেখা কর। তুঁম বত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে দেখা কর। ও 
টেলিফোন ক্রেডেলটা হাতের ভাল: দিয়ে ধাক্কা মারে, তারপর স.ইচবোড' 
অপারেটরকে বলে, পাযিলশকে এখনও পাওান? ভাল ওদের দাও। ভ্যা্কুবার 
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এয়ারপোটেরি কন্টোলার বলছি । দয়া করে বলবেন কি আম কার সাথে কথা 

বলছি? দেখুন, ইন্সপেক্টর, আমরা একটা জরুরশ মেসেজ পেয়োছ। সেটা একটা 

প্লেনের । কয়েকজন প্যাসেঞ্জার এবং একজন বিমান কর্মচারী অসম্ছে হয়ে পড়েছে । 

ওদের ফুড পযর়জনিং হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। আমরা এই এয়ারপোর্টে 

গ্যা্বংলেন্স এবং ডান্তার চাইছি। ঠিক আছেঃ নটি 'সারয়াস ব্যাপার, 

সম্ভবত আরও আছে অনেক কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকা উঁচত। ফ্লাইটটা আসার 

সময়, স্থানীয় সময় অনুযায়ী ঠিক পাঁচটার পর । অথাৎ আড়াই ঘণ্টা সময় আছে। 

আপনি কি দয়া কয়ে হাসপাতালগুলোকে সতক" করে দেবেন 2 এবং একটা ট্রাফিক 

কন্ট্রোল বলাবেন 2 

"ঠক আছে? আমাদের আবার কথা হবে যখন আমরা আরও সংবাদ পাব ।' 

পচ 'মানটের মধ্যে হ্যারি বৃডারক হাজির হয়ে গেল। ও ঝড়ের মত ঘরে 

ঢুকল । দ্থানীয় ম্যাপল 'লিফ ম্যানেজার ছোট খাটো তেল চকচকে চেহারা, ওর চেল 

চকচকে ভাবটা এতই প্রবল যে মনে হর কখনই ফুরবে না । আসলে ও প্রচুর পরিমাণে 

বাঁড় অয়েল ব্যবহার করে । কখনই তার মুখের ওপর 'দয়ে তেল গাঁড়য়ে পড়তে 

ছাড়া দেখা যার না। মনে হয় যেন শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে নর্ীর শাখা প্রশাখা 

সন্ট হয়েছে ওর মুখায়বে । ও ঘরের মাঝখানে দাঁ।ড়য়ে ছিল, তার জ্যাকেটটা 

তে, তাড়াতা়িকরার জন্য ঘন ঘন নিশ্বাস 'নাচ্ছল । 

ওর মুখায়বে এক অদ্ধনচন্দ্রাকীতি দাগ পড়েছে । একটা বড় রুমাল বার করে এ 

দাগটা ঘসে পারত্কার করে বদল । রূমাল'টর গায়ে নীল রং-এর ওপর বড় বড় 

ফোঁটা, ও ঘোঁতঘেতি করে বলল, “কোথায় মেসেজটা 2 রেডিও অপারেটরের 

দেওয়া কাগজের উপর ও একবার তাড়াতাঁড় করে চোখ বলয়ে নিল । ও 

কন্ট্রোলারকে জিজ্ঞেস করল, 'কালগ্যারর আবহাওয়া কেমন ? ওখানে তাড়াহাঁড় 

ধাওয়া যায় তাই নয়াক? 

প্রোলার চীক্ততভাবে বলল, “আম ভাঁত ওখানকার আবহাওয়া ভাল নর 

ভেবে । মণিটাতব পষণ্ত পৰ্তশ্রেণীর উপর প্রভোক যায়গায় কুয়াশার ভরে গেছে। 

তাদের এ রাস্তা দয়ে আসতে হবে। 

একজন করাণক, তার ফোনের 'াসিভার হাতে 'নিয়ে বলে, প্যাসেঞ্জার এজেপ্ট 

জানতে চাইছে, পযাঁদকের ট্রাফিক আবার কখন খুলবে ? সে আরও জানতে চাইছে 

যারশদের কি শহরের কেন্দ্ুস্থলে ধরে রাখবে না এখানে নিয়ে আসবে ?? 

বৃডাঁরক চীন্তিতভাবে মাথা নাড়িয়ে বলল, 'ওদের শে রিপোটা কই ১ করাণিক 

রুপ আটা বোডে'র রিপোর্টটা এগিয়ে দিল। বৃডারক, সেটাকে মুহতে 

পৃঙ্খান;পৃঙ্থভাবে পড়ে নিল। তার মুখে দুশ্চিন্তা ফুটে আছে। কষ্ট্রোলার 

ক্লার্ককে বলল, "ওকে বল, যাঘীদের শহরের কেন্দ্রগুলোই রাখতে ৷ আমরা একদল 

হৈ-হট্রগোল নাক্ণ লোকদল এখানে চাইনা । আমরা প্রস্তুত হলে ওকে অসংখ্য 
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সতকর্বাঙা পাঠাব । বুডারক 'জজ্ঞাসা করল, “তুমি বলেছিলে সে চিকৎসাদর 

সাহায্য পাওয়া গেছে এবং এগুলি এসে পড়ছে ।' 
কশ্টোলার বলল, “হাঁ বলেছিলাম । শহরের পুলিশ এটার দারিত্ব নিয়েছে। 

তারা হাসপাতালগুলোকে সাবধান করে দেবে । আমাদের প্রেন ল্যাপ্ড করার সময় 
এবং তারপরের ব্যবচ্ছাপনগুলো গুরা দেখবে | 

বূডরিক তার বুড়ো আঙহলটা মুটকে শব্দ করে বলল, “ইয়া, এ খবর এখন | 

ক্যাপ্টেন যে রকম বিশ্বাসের সঙ্গে ফার্ট আফসরের অসংচ্থতার কথা জানাল । ওকি 
আদো অসুস্থ হয়েছে ? বরং কম্ট্রোলারকে জিজ্জেস কর । তোমরা খন এই ব্যাপারটা 
নিয়ে ব্যস্ত আছ । আমার একবার দেখা দরকার যে প্লেনে কোন ডান্তার সাছে [কনা । 
তুমিও জান না? ওদের জানাও নিচে চিকিংসা-সংক্রান্ত বিষয়ে যাতে করে উপদেশ 
দেওয়া যায় তার বাবচ্ছা করা হচ্ছে। ওরা যাঁদ মনে করে তার সাহাধ্য নিতে পারে । 

কন্ট্রোলার ঘাড় নেড়ে ডেস্ক থেকে রোডিও মাইক্লোফোনটা তুলে নিল। কথা 
বলায় আগেই বৃডরিক বলে, 'কস্ট্রোলার মানে ক্দাপ্টেনও অসংচ্ছ হয়ে পড়লে তখন 'কি 

হবে? কেপ্লেন চালাবে? 

সে কথাটা *সমাপ্ত রেখে দিল । 
“আমি কোনরকম ধারণা টারনা করছি না। শামি কেবল প্রার্থনা করছি, আমরা 

আশা করি প্লেদ্রে হতভাগ্য যান্লীরাও এঁ রকম প্রাথথনা করছে ।; 
নাকে খব্দ করে বুডারক তার পকেটে সিগারেটের জন্য হাতড়ায় । ও সুইচ: 

বোর্ড অপারেটরকে বলে, এ্জো, ডঃ ডোঁভিডসনকে দাও ।॥ 'দতে পারবে তো? 

এমাজে"ন্স লিস্টের তা'লিকায় গুর নম্বর পেয়ে যাবে । 

চ্গান্ল্র 

০২২০--০২৪৫ 

প7থব' থেকে প্রায় চার মাইল উপর "দয়ে ৭১৪ প্লেনটা চলেছে । 
ষে দিকে তাকানো যাক না কেনঃ কেবল বস্তত চেটে খেলানো মেঘের কারপেট ॥ 

ওগুলো যখন বড় প্লেনটার নিচ দিয়ে চলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে, যেন যানটা শ্মির হয়ে 
দঁড়য়ে ৷ এটা একটা শীল, শুন্য এবং সাংঘাতিকভাবে একাকা পথবশী। এ এমনই 
এক পাথব? যেখানে কেবল মাত্র প্লেনের ইঞ্জিনের বুকের ধুক'পুকুনি শোনা যাচ্ছে 
প্লেনের অনেক নিচে, একই শান্তশালশ হীর্জনের ধূকপুকানি চারপাশে পৰতশ্রেণীর 
মধো উপত্যাকায় প্রতিহত হয়ে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। 

কিন্তু আজকের রাতে চলমান বিমান য৷।নাঁট 'নম্ন উপত্যাকার কুয়াশাচ্ছাদনের 
[ভিতর দিয়ে চলেছে । তার চলয়মান শব্দ, দরের গ্রামাঞ্ুলে ছাঁড়য়ে থাকা, খানার 
বাঁড়র বাঁসন্দাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোর পক্ষে উচ্চগ্রামে ছিল না। যাঁদকেউ 
ওথানে গিয়ে পড়ত ঘটনাক্রমে এবং বিমানাটির শব্দ শুনত, তবে তার কাছে ওটি একটি 
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সাধারণ শব্দ ছাড়া কিছুই ধোধ হত না। অথবা ভাবতে পারত দূরে বিমান 
উড়ছে । তার এটাও ভাবা স্বাভাবক যে একজন বমান কার্মর প্লেনের ভিতর নিজের 
আরাম ও 'নরাপল্তা প্রধান বিচা বিষয় হওয়া উঁচত ! অথচ তার মাথায় তখন 

কোন ক্রমেই ঢোকে না ষে বিমানের প্রতোক লোকই তারই মত আরাম ও নিরাপল্তা 
পাওয়ার আঁধকা'র । 

ভগ্লঙ্কর আগাছার মত বেশীর ভাগ যাণ্রীদের গনের মধো ভাত গেড়ে বসছে। 
কছ লোক তখনও ছিল যারা সম্ভবত প্রকৃত অবস্থা ক ঘটছে তা সঠিক অনুধাবন 
করতে পারছিল না । কিল্তু অসুস্থ লোকের যন্না এবং গোঙানির শব্দ শুনে বেশীর 
ভাগ লোকই বুঝতে পারছিল 'কি সাংঘাতিক পারাস্থৃতির উদ্ভব হয়েছে । মাইকে, 
ডান্তারেয় ঘোষণা তারা আরাম কেদারার মধ্যে ভবে শুনোছিল এবং অবশন্থার সঠিক 
গুরুত্ব বুঝতে পারাছিল । যাত্রীদের মধো আতঙ্কজনীত হৈচৈ এবং ভাঁবব্যৎ 
আলোচনা তাড়াতাড়ি মিলিয়ে গেল । ওদের ভিত শুর হয়ে গিয়োছিল ফিস 

1ফসা'ন এবং অস্বান্তকর সব খাপছাড়া আলোচনা । 

বেয়াড জেনেথকে দহটো পল দিয়ে বলল, এগুলো ক্যাপ্টেনকে দাও । ওঁকে 
বল, যতটা সম্ভব বেশী করে জল খেতে । বিয়াডে' স্বর 'নচ: পর্দীয় ছিল। 'যাঁদ 
তা: শরীরে কোন "বষাক্রয়া হয়ে থাকে ৩বে জলে তা অনেকটা তরল হয়ে যাবে । এর 
প্র সে পলগুলো খাবে । তাতে ও অসুস্থ হয়ে পড়বে 7 ওটাই তিলের কাজ)' 

জনেথ যখন ফ্লাইট ডেকে পেছাল, তখন ডান একটা রোডিও মেসেজের কাজ শেষ 

করছিল । ,.জেনেথকে দেখে, ওব মুখে একটা যন্ধানাময় হাসি ফুটে উঠল । দুজনেরই 
প্রকৃত অবস্হাটা বুঝতে কোন ভুল হয় নি। ডানের হাতটা অঞ্প কাঁপাছিল * ও 
জেনেথকে বলল, হ্যালো জেনেথ ॥ এটা একটা সম্পূর্ণ ট্রিপই হচ্ছে । ভ্যাৎকুবার 
এইমান্র আরও বিষদ সম।চার চাইছিল ।, 

“আগার ধারণা এই যাব্র'দলই তাদের যথেষ্ট সনস্যায় ফেলবে । ওখানে ষেকি 

হচ্ছে 2? 
জেনেখ যতটা সম্ভব হালকাচালে বলে, “ষতটা সম্ভব ভালই হবে। ডান্তার বলল, 

আপনাকে খুব বেশী জল খেয়ে, এই পিলগুলো খেতে হবে ॥ এতে কিছুটা ভাল 
বোধ হবে । 

ডান তার প।শের গাদওয়ালা 'সটে নিজেকে ছেডে দিয়ে বলল, '“সাঁতা, কি রকম 
অ1শাপ্রদ বাপার বল।' 

একটা জলের বোতল বার করে অনেকটা জল খেয়ে নিল । কিছুক্ষন চুপ করে 
থাকার পর পিলগুলো গিলে ফেলল । মৃখট। বিকৃত করে বলল, আবার যেন এ 
ধরনের 'জানস না খেতে হয় । কি ভয্লাবয এর স্বাদ 2 ] 

“জেনেথ, ডীদ্দগ্রভাবে ডানের 'দকে তাকায়, ডান তখন টি অটে।মোটক কন্ট্রোল 
কলামের সামনে বসে । কশ্ট্োল কলামের সেন্টার গ্রফ, অটোমোঁটিক পাইলটের দ্বারা 
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নিয়ন্তিত হচ্ছে । কন্ট্রোল কলাম দুটো থেমে থেমে সামনে এবং পিছনে যাতায়াত 
করছে । মাপক যল্মের ডায়ালের ভিতর আলো কাঁপছে । 

“আপান কেমন বোধ করছেন 2" জেনেথ জিজ্দেস করে । তার ফ্যাকাশে চেহারা, 
*বাস-প্রবাসের দরুন ওর কপালে ফোটা ফোটা ঘাম কোন কিছুই জেনেথের চোখ 
এড়ায় না। ও প্রার্থনা করে এটা যেন, ডান যে রকম পরশ্রম করছে তারই বাহপ্রকাশ 
হয় ।' 

ডান ওর কথা শুনে বলে, “জাম 2 আম ভালই । তোমার খবর কি? তোমার 
পিলগুলো আছে তো 2 ডানের কথা জেনেথের কানে অস্বাভাঁবক আন্তরিক লাগে । 
“আমার একটাও লাগবে না । আমি ডিনারে চপ নিয়োছলাম । 

ডান বলে, “তুম বাদ্ধমৃতি । এখন থেকে আমি নিরামিষ খাব । এতে অনেক 
নিরাপদ থাকা যায়।” সে তার আসনে ঘুরে বসল । ও ফাস্ট অফিসারের দ্বিকে 
তাকায় । ফাস্ট অফিসারের মাগাটা একটা বালসের উপর ছিল । ও বিড় বিড করে 

বলে, “বেচারা পেট । আমি নিশিত । ও খ:ব শনঘ্ব ভাল হয়ে উঠবে |": 
জেনেথ বলে “ওটা আপনার উপর 'নভ'র করছে । তাই নয় ক? আপান ষত 

তাড়াতাড় প্লেনটাকে ভ্যাত্কুবারে 'নয়ে যেতে পারবেন তত দ্রুত আমরা অন্যানাদের 
সাথে পেটকে হাসপাতালে দিতে পারব । সে পেটের 'দিকে হেণ্টে যায়, ওর 'দিকে 
ঝু'কে পড়ে কম্বলটা পাল্টে দেবার জরনা । জেনেথ স্বতস্ফুর্ত কান্নার বেগকে দমন 
করতে পারে না । অশ্রুধারা কাঁপতে কাঁপতে বক্ষবাসের 'দকে ছুটে যেতে চায় ॥ ও 
নিজেকে আড়াল করার চেস্টা করে । মেয়েটাকে ডান শ্রদ্ধা করত। ও 'বব্রত বোধ 
করে। এবং বলে, "তুমি পেটের জনা খুব চিন্তা কর। তাই নয় কি? জেনেথের 

সোনালা চুলের মাথা ঘাড় নেড়ে স্বীকৃতি জানায় । 
ও বলতে থাকে, 'আঘমি-- আম মনে কার তাই । ওর প্রাতি আকষ ন কয়েকমাস 

আগে থেকে অনুভব কার । সে সময় আমাদের এয়ার লাইনসে ও যোগদান করে ॥? 

ওর স্বর বন্ধ হয়ে আসে। কোনক্রমে বলে, “তারপর থেকে এই সাংঘাতিক ব্যবস্হা 

আমাকে". আর বলতে পাবে না। কোন ক্রমে নিজেকে সংযত করে ও হঠাৎ লাফ 
মেরে উঠে বলে, “আমার অনেক কাজ এখন । আমাকে এখন কিছু লোকের নাক চেপে 
ধরতে হবে, ডান্তার যখন ওদের মূখে জল ঢালবে । খুব একটা আরামপ্র কাজ নয়-_ 

আমি বুঝতেই পারছি, এ লোকগ্লোর আবার কড়া নেশা করার অভ্যাস ), 
জেনেথ ডানের 'দিকে হেসে দ্রুত প্যাসেঞ্জার ডেকের দিকে নিক্কান্ত হয়ে গেল । 
ৰেরাড' তখন স্টার বোডে'র ওথানে মাঝ রাস্তায় দাঁড়য়ে । ও এক মাঝ বয়াঁস 

ঘ্পাতর স।থে কথা বলছিল: গুরা ওর 'দকে তাকিয়েছিল। ওরা বেশ ঘাবড়ে 
গেছেন বোঝা যাচ্ছিল! ভদ্রমাহলা বেয়া্ডকে বললেন, “আচ্ছা ডান্তার ওই যে 

মেয়েটা (বিমান সেষিকা, ওকে আমি দেখলাম পাইলট কেবিনে যেতে । ওরা সচ্ছ 
আছে তো? আমি বলতে চাইছিলাম, ধরন ওরাও যদি অসংস্হ হয়ে পড়ে তাহ'লে 
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আমাদের কি হবে 2 গুর কথায় আন্তরিকতা ও উদ্ধি্রভাব । উাঁন দঢ়ম-ন্টিতে গুর 
স্বামীকে আঁকড়ে ধরে বললেন, “হৈন্টর, আম ভীত হয়ে পড়াছ । আমার মনে হয় 
আমাদের আসা''' গুর কথা অসমাপ্ত থেকে যায়। 

“দেখ, দেখ, লক্ষ 1টি, এটাকে স্বাভাবিকভাবে নিতে চেত্টা কর। তাঁর স্বাম।? এক 
ধরনের আশ্বাস দেবার চেঙ্টা করলেন । যা তিন নিজের মধ্যেই ভনুভব করতে 

পারহিলেন না। উনি বললেন, “আমি নিশ্চিত, ভয়ের কিছ; নেই . এখনও পধস্ত 
কিছুই ঘটোন এখানে ।, 

এরপর 1তনি ডান্তারের কে ব্রুদ্ধভাবে তাকিয়ে অবজ্ঞয মিশ্রতভাবে বললেন, 

“পাইলটরাও ক আবার মাছ খেয়ে বসে আছে? 
ডান্তার এড়াবার ছলে বলে, “সব মাছই খারাপ হতে হবে, এমন কোন ব্যাপার 

শেই। যাই হোক আমরা সঠিকভাবে জানিনা মাছকে দায় করা যাবে 'কিনা। 
আপনাদের চিন্তার কিছু নেই, আমরা বিমান যাঘীদের সম্পকে" ভালভাবে যত নাঁচ্ছ। 

এখন দয়া করে বলবেন ক আপনারা মাছ না মাংস--কি খেয়েছিলেন 2 
লোকটার বড় বড় চোখ দুটো দেখে মনে হ'ল তার চক্ষু কক্ষপথ থেকে ছিটকে 

বেরিরে যাবে । ভদ্রলোক বিস্মিতভাবে চিংকার করেঃ "মাছ, আমরা দংজনেই মাছ 
খেয়েছি ।' ভদ্রলোকের গা গ্ীলয়ে উঠেছিল । “আমি মনে কাঁর এই ধরন্রে ঘটনা, 
একটা বাজে ব্যাপার । এব্যাপারে তদন্ত হওয়া উঠছ,” হবয়া্ড তাদের হাতে পিল 
দিতে দিতে বলল, “আম আপনাকে নিশ্চিতভ;বে বলতে পারি এ ব্যাপাে যা করার 
ঠিকই কর। হবে ।” স্বামী-স্তশ দদ্জন নিঃশব্দভাবে পলগহলো গ্রহণ করল। 
তদের অ।চরণে মনে হচ্ছিল যে [বিস্ফোরক কিছ গ্রহণ করছেন । 

বেয়াড' বলে, “এবার আপনারা এক জাগ জল নিয়ে এসে তিন প্রান, যা সম্ভব 

হয় চার গ্রাস জল খেয়ে নেবেন। তারপর পিলগনলো খাবেন । পিলগবলো 

আপনাদের অসচ্ছ করবে কিন্তু এটাই এর বোশিষ্ট । তা বলে আপনারা ঘাবড়াবেন 

না! আসনের পকেটে পেপার ব্যাগ আছে ।? 

ওদের পিলগলোর দিকে সম্মোহনের দণণ্টতে তাকিয়ে থেকে ভাস্তার প্রস্থান 

করল । কয়েক মিনিটের মধ্যে আসন শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে গিয়ে সে নিজের শন্য 
আপনের কাছে পেশছুল । ওখানে স্পেনসার তখন বসে. ও স্পেনসারের পাশে 

বসতে, সে জিজ্ঞাসা করল, “দেখা হল? । বেক্লা কিছ; প্রশ্ন করাল আগেই সে 

প্রশ্ন করে। 
ডান্তার বলে, “তোমার পক্ষে ভালই, একজনকে বাদ দিয়ে অস্ছত চিন্বিত করা 

যাবে।? 

“তোমার এসব 'নয়ে সময়টা ভালই কাটছে ডান্তার, তাই না 2 স্পেনসার মস্তব্জ 

করে। “তোমার কি কোন সাহায/ লাগবে 2 
'আমি সকলের সাহাব্য চাই ।১ বেয়ার্ড বলে! “কন্ধু তুমি কিছ করতে পার 
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ফিনা বোঝা যাচ্ছে না। মসেস বেনসন এবং অন্যান্যদের যাঁদ জল দিয়ে সাহাষ্য 
করতে পার, তবে তোমার সামর্থ বোঝা যাবে !ঃ 

স্পেনসার 'নিচুস্বরে বলে, শনশ্চয়ই করব ।, পিছনে কেউ বিকৃতভাবে চে'চাচ্ছে। 
বেয়াড' তিন্তভাবে বলে, 'ওরা খারাপ অবস্থার মধ্যে আছে। বাজে ব্যাপার হলে, 
আমার কিছুই করা: নেই । আম!র ওদের প্রকৃত কাজে লাগার মত িছৃই দেবার 
নেই । তুঁম একট। বল খেলা দেখতে যাচ্ছ । তোমার ওষুধের বাক্সটা, স্বাভাবিক 
ভাবেই নিলে না। রাস্তায় প্লেনের ভিতর এক ডজন সহযান্রীর ফুড পয়জানিংয়ে 
আক্রান্ত হয়ে পড়ল । আমার হাইপো ডারমিক এবং মরাফয়া আছে। আমি 
এগুলো ছাড়া বের হই না। কিল্জ গুলো এসব ক্ষেত্রে ভালর থেকে খারাপই 
করবে । ভগবান জানে, আম যে কেন এক বোতল প্রাতষেধক পিল ফেলে দিলাম । 
কিম্তু আমি যেটা করেছি এটা ঠিকই হয়েছে । কিছ] 'দ্রামামাইন' এই সময়ে দারুণ 
কাজের 'দিত। 

“এগুলো দিলে কিহতি2। 
এই ধরনের ক্ষেত্রে সাঁরয়স ব্যাপার হ'ণ শরারের জল'র পর্দাথের পরিমাণ কমে 

যাওয়া । একটা ড্রাদ্ামাইনের ইনজেকশন এ ধরনের ক্ষয় রোধ করতে পারে ।” 
“তার মানে তুম বলতে চাইছ, এ ধরনের তসুখ ধীরে ধারে মানুষকে জল শনণ্য 

করে দেয়।” 

“ঠিক ভাই ।' 
স্পেনস,র খবরটা হজম করতে কগতে চিবুকে হাত ঘষতে থা.ক। 
যাক ভগব।নকে ধন্যবাদ ॥। ভাগাস আ'ম ভেড়ার ন।সের চপ খেয়েছি। 

জল শুণ্য অবস্থায় যাওয়ার জন্য আমি এখনও প্রস্তুত হই 'ন।? 
বৈয়াড ওর দিকে ভ্রু ঝু'চকে ওাকায় । বলে, “তুমি হয়ত এই ধরনের অবস্থায় 

রসিকতার মশলা পাচ্ছ, কিন্তু আঁম পাচ্ছি না । আ'ম যা দেখাঁছ, তা হ'ল সকলে 
অসহারত্ব বেধ করছে যখন বেখাঁছ যাব্ন,রা অসুখে কষ্ট পাচ্ছে এবং অবদ্থাট। ক্রমে 

খাঞ্জাপের দিকে যাচ্ছে ।ঃ 
স্পেনসার প্রাতিবা্ঘ করে বলে, ভুল করছ ডান্তার। তে।মার চিন্তাটা আমার 

উপর চাপাতে চাইছ। আমি ওরকম 1ঞছ্ই মনে কারান । আমি এইটুকুই বোঝাতে 
চেয়েছি ষেঃ আমি আনন্দিত এই কথা ভেবে সে হতভাগ্য যাত্গুলোর মত মাছ খেয়ে 
অসংস্হ হয়ে পাঁড়ান । 

'হাঁ, হাঁ, হতে পারে ॥ তুমি ঠিকই বলেছ ।' বেয়াড একটা হাত ওর চোখের 
সামনে 'দয়ে নিয়ে গিয়ে বলল । ও বিড় বিড় কমে বলে, 'আসলে আমার বয়সটা 
ব্াঁড়য়ে যাচ্ছে । যার জন্য এইসব ব্যাপাঞ্গুণো অনেক সময় ধরতে পা।র না।? 

“তুম কি বলতে চাইছ ?' 
“কিছ; মনে ক'র না, কিছ: ননে ক'র না ।" 
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স্পেনসার দাঁড়য়ে উঠে বলে, 'ডাস্তার তম এখন ওখানে দাঁড়াও । তুমি একটা 
ভাল কাজ করছ। এই লোকগলোর ভাগ্য খুব ভাল যে তোমাকে এরা সাথখ 
[হসাবে পেয়েছে ।” 

'ভাল কথা বয়োকাণষ্ঠ', বেয়ার্ড তীর ব্যাঙ্গোন্ত করে বলে, “তাম আমাকে 
তোমার সেলসম্যানের ছল।কল। 'দয়ে বোঝাতে পার কিন্তু আমি তোমার উপর ভরসা 
করে বের্যাচ্ছ না।, 

স্পেনসার কিছ;টা ক্রুদ্ধ হয়ে বলে ওকে “খুবই ভাল, আম এরকমই জিজ্ঞাসা 

করাছলাম। বল তুঁম আমায় বল কি করঠে হবে। তথ যখন এই কাজে খুবই 
জাঁড়য়ে পড়ছ আম তখন আনার আসনে গরম হয়ে বসে আছি । তাম ক্লান্ত । 

না, আম ক্লান্ত নই !' বেয়া্ড অন্য মার একজন লোকের হাতে হাত রেখে 
বলে। 'আমায় দেখতে হবে না। আম তোমার উপর একটু মেজাজ দেখিয়ে 
ফেললাম । ভালই হ'ল । এটা জানা দরকার কোনটা করা দরকার কোনটা করা 
যাবেনা । এসংবর জনা আমার কথাবান্তা একট: রুক্ষ হয়ে গিয়েছিল |, 

স্পেনপার একটা নিশ্বাস নিয়ে বলে, 'ভালই হয়েছে কোন কাজে আসতে পারব 
ভেবে ভাল লাগছে ।' 

“আগ [মিসেস তবনসনকে বলাছি, তার দরকার হলে, তুমি সাহাযা করতে প্রস্তুত ৷ 
একবার জল দেওয়া হয়ে গেছে! আমার মনে হয়, তুমি তোমার জায়গাতেই থাক। 

যাতায়াতের রাস্তায় বেশ ভশড় লেগে গেছে ।? 

স্পেনসার নিজের আসনে গিয়ে বসে বলল, “ষেমন তুমি বলছ ।' 

“ঁকন্তু তম আমায় বল, কতটা গ;রুত্বপূ্ণ এইসব ব্যাপার ।' 
বেয়।ড ওর চোখের 'দকে চেয়ে সংট্ষপ্তরভাবে বলে, সে কবল প্রোমকের দলের 

মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল । এ দলাঁট আগে সন্ধ্যের সময় হুইস্কিতে ভুবেছিল । এক 
জায়গায় চার জনের দল, এখন সংখ্যায় তিনজনে ঠেকেছে । তাদের মধ্যে একজন 

ফৃলহাতা জ্রামাওয়ালা, বসে বসে কাঁপাছল। ওর বুকের ওপর একটা কবল 

জড়ানো । তার চেহারা ধূসর লাগছে। 
একে গরম রাখ ।' এর পানীয় কিক আছে?" বেয়াড বলে। 

একটা লোক পিছনে তাস সাফল করাছল। ও বলল, একটা হাঁসির ব্যাপার 

বটে। আমার যাদ বুঝতে ভুল না হয় তবে ছোকরা কয়েক পাইট রাইতে কাত হয়ে 

গেছে।' ্ 
বেয়া প্রশ্ন করে, শডন।রের আগে না পরে ।। 

'আমি গৃনেছি। দুটো সময়েই ও খেয়েছে ।' ওদের মধ্যে আর একজন নম্তবয 

করে। ঠক কথা । আম মনে কার হ্যাবি ওকে মদের গেলাস এগজে দেয় £ 

ডান্তার বলে, 'এসব ক্ষেত্রে ওর কোন ক্ষাত হবে না । বরং, সন্দেহাতীত ভাবে আম 
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মনে করি, বিষক্রিয়া এত্র দর্ণ তরালভূত হয়ে যাবে । তোমাদের ভিতর কারও কাছে 
ব্রাণ্ডি আছে 2?” 

তাসুড়ে লোকটা বলে ওঠে, 'বোঝা গেন ব্যাপারটা 1 

“একটু দাড়াও ।” মনা লোকটা একটু বে'কে হিপ পকেটে হাত দিয়ে বলল, 
'আমার ক্লাস্কে মনে হচ্ছে একটু পড়ে আছে ।, 

ডান্তার বলে, “একে কয়েক ফোটা দাও । তোমার বষ্ধৃটি খবই অসস্থ 1? 
“ঠকই বলেছেন ডান্তার । এখন সময় কত 2 আমরা ঠিক ঠিক যাচ্ছতো ১ আমি 

যতদুর জানি, “হা ।? 
'যতসব"-."*ছ্রাস্তর জন্য বল খেলাটার্ন সমস্য। হতে পারে । 
আর একজন বলে; “ঝামেলা নিশ্চিতভাবে হবে। আমরা মাটি স্পর্শ করার 

সঙ্গে সঙ্গে ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেব ।” 
ক্র্যাক পকেটে লোকটা বলে, বেচারা আযাশ্ডিও ছিপিটা খুলে ফেলে। 
'সাঁতা ! ও বরাবরই আনলাকি। দ্বিতীয় যাত্রশীট বলে, “তুম বললে ওর 

অবস্হা বেশ খারাপ । ও ভাল হয়ে যাবে তাই না2) 

'আমার তো তাই মনে হয় । তুমি বরং ওর প্রতি একটু যত্ন নিও আমার কথামত । 
দেখ কদ্বলগুলো যেন ফেলে দেয় না যেন।' 

“বেচারা আযাশ্ডি ওর যা অবচ্ছা ! ইংরেজ স্কবল অটোপটের খবর কি? তুম 
ওকে কোনও কাজে লাগালে ? 

হুুডও আমাদের সাহাযা করছে ।' বেয়াড' যখন পা বাড়িয়েছে অন্যাদ্কে যাবে 
বলে, তখন তাসড়ে লোকটা খেপে গিয়ে তাসগুলে ডান্তারের হতে ফেলে দিয়ে ওর 
সাথে যেতে চাইল! 

“আজকের ছুটিতে এটা তোমার কেমন লাগছে ?' 

গালর 'দকে যেতে যেতে বেয়ার্ড দেখল জেনেথ উদ্দিগ্রভাবে মিসেস চিজ্ডারের 
দিকে ঝ'কে আছে । 

ডান্তার একজন মাহলার চোখের পাতা উল্টে দেখল ! ভদ্রমাহলা অজ্ঞান হয়ে 
আছেন । 

ডান্ত।রের উপাচ্থীত ওদ্রমহিলার স্বামী অস্বাভাবক ভাবে উত্তোজত - হয়ে 
উঠেছিলেন । 

তান মনাঁতপর্্ণ গলায় বলেন “আমার স্ত্রীকে কেমন দেখছেন ? 
“আপনার স্ত্রী যখন সঙ্জঞানে যল্নায় কম্ট পাচ্ছিল এখন তার থেকে ভাল 

আছেন ।' 

বেয়ার্ড, কথাটা বলে ভাবল, যে উনি হয়ত ওর কথায় আশ্বস্ত হয়েছেন । ও 
আরও মন্তব্য করে, “যখন শরীর আর কিছ গ্রহণ করতে পারে না তখন একমান্র 

প্রকাঁতই পারে নির্গমের পথ বন্ধ করে দিতে ।? 

০ 



'ডান্তার তামি আতাঁঙ্কিত। আমি এই ধরনের অস্খ কখনও দেখান । এই ফিস 
পরাজনিং ব্যাপারটা ঠিক কি? 'কি কারণে এটা হ'ল? আম জান যে মাছের জন্যই 
এটা হয়েছে । কিন্তু কেন? 

বেয়ার্ড ইতস্তত করাছল। 

ও ধীরে ধারে বলতে আরম্ভ করল, “আম মনে কার তোমার ব্যাপারটা জানবার 
অধিকার আছে । এটা খুবই ভয়ঙ্কর ধরনের অসুখ । একেবারে গোডাতেই এর 
চাঁকৎসা দরকার । আমরা এখন যা পার তাই করাছি ।' 

«আমি জান আপাঁন একজন ডান্তার, আম কৃতজ্ঞ : সে ভাল হয়ে যাচ্ছে ১: তাই 
নয়? আমার মনে হয়. 

গুর কথা অসমাপ্ত থাকে । ডান্তার বলে, "নশ্চয়ই [তান ভাল হয়ে যাবেন । চেষ্টা 
করুন সংযত থাকতে । প্রেন ল্যান্ড করলেই এ্যাম্বলেশ্সে করে গুকে সঙ্গে সঙ্গে 
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে । তখন একমান্ন ব্যাপার হবে গুর চিকিৎসা এবং গুর 
সম্পূর্ণভাবে ভাল হয়ে যাবার জন্য সময়টুকু ।, 

মিস্টার চিন্ডার একটা দীর্ধান*্বাস ফেলে বলেন, 'আপনার কথাটা শ.নতে লাল 
লাগে ঠিকই 

বেলা ভাবে, হাঁ, ঠিকই ॥ তবে আমাদের প্রফেসনের সাধারণ স্বাবধা অন,যারাণ 
আমি ব্যাপারটাকে অনাভাবেও উপস্হাঁপিও করতে পারতাম না কি?, 

1ম চিজ্ডার বলেন । “আমার একটা কথা শুনবেন আমরা কি আমাদের 
যান্পথকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে কাছাকাছি কোন বমান বন্দরে অবতরন করতে 
পার না? 

বেয়া শান্তভাবে বলে, “আমরাও এঁ রকম একবার চিন্তা করেছিলাম । কিন্তু 
নিচের দিকে কুয়াশাচ্ছন্ন থাকায় এ ধরনের অবতরণ মারাত্মক ঘটনা ঘটাতে পারে। 
যাই হোক । আমরা ওসব পার হয়ে গোছ! আমর" এখন পব তশ্রেণীর উপর দিয়ে 
যাচ্ছি । দেখ তোমার স্ীকে খুব শীঘ্র ভাল করে তুলতে গেলে আমাদের যত 
তাড়াতাঁড় সম্ভব ভ্যাঙ্কবার পেশছাতে হবে । আর আমরা সেটাই করছি ।' 

“ও, আচ্ছা, আচ্ছা! আপ্সান কি এখনও মনে করেন, মাছই এই ব্যাপারটার 

কারণ । সাঁত্য কি ডান্তার? 

এক্ষুন 'নাশ্চিতভাবে বলবার মত কিছ? নেই । কিন্তু আমার*কাছে এরকমই মনে 
হয়। খাদ্যে বিষাক্রয়া হতে পারে, খাদ্য নষ্ট হয়ে গেলে অথবা কোন বিষাপ্ত পদাথ 
খাদ্যে সংক্রামিত হতে পারে এট তৈরী করবার সময় । এ অসংখাঁটির ডান্তারি নাম 
স্টাফিলো কোকাল।” পরবার্ত সারিতে বসা একজন যাল্লী বলে, "ডান্তারবাবু ফি. 
ধরনের অসুখ এটা ?' লোকটা ডান্তারের কথা ভাল ভাবে শুনতে পাচ্ছিল না। 

“আমি সঠিকভাবে বলতে পাচ্ছি না। কিচ্তু যে কজনের এখানে অসুখ করেছে 

৬১ 



তাদের প্রাতক্রিয়া থেকে বলতে পার, 'দ্বতীর কারণ থেকে অসুখটা উদ্ভুত। অর্থাৎ 
কোন বিষান্ত পদাথে র উপাঁস্থাতি |: 

“আর আপাঁন জানেন না এটা কি 
“আমার কোন ধারণা হচ্ছে না। যতক্ষণ না কোন গবেষণাগারে এট পর ক্ষত 

হচ্ছে ততক্ষণ আমরা জানি না এর সঠিক উৎস । আধ্বীনক খাদ্য প্রস্তুতির পঞ্ধাত, 
বিশেষ করে এয়ার লাইনস যে ধরনের সাবধানতার সঙ্গে খাদ্য প্রস্তুত করে, তাতে 
লাখে দশ লাখে এ.টা এমন ঘটনা ঘটতে পারে । আমদের বেলাই এ ধরনের ঘটনা 

ঘটল । আমাদের দুভগ্যি । তোমাদের একটা কথা বলবার আছে আমার । আজকের 
রাতের খাবার নিয়ামত কাটারারের কাছ থেকে আসেনি । উইনিপেগে দোরতে 
পেশছানোর জন্য কিছু একটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল । অন্য একটা কোম্পানী 
আমাদের রাতের খাবার জোগায় । এটার সঙ্গে এখনকার ঘটনার সম্পর্ক থাকতে 
পারে, আবার নাও থাকতে পারে ।' 

চজ্ডার মাথা ঝাঁকুনি খ্দ্য়ে ওর কথার সম্মতি জানায় । ওদের আলোচনাটা 
1নজের মনে ভাবতে থাকে । 

বৈয়ারের মনে একটা তিন্ত সম্কঙ্টর ভাব দেখা দেয় একথা ভেবে যে একজন 
ডান্তারের কথায় মানুষ কেমন আনন্দ পার ॥ এমনাক কোন ডান্তার যখন কোন 
খারাপ খবর ওদের শোনায় তখনও ওরা ভাবে যেন ডান্তার ওদের আশ্বস্ত 

করছে! বেহেতু সে এ?জন ডাস্তার, সেহেতু সে বাজে কিছু ঘটতে দিতে পারে না। 
ও কিছ;টা ক্রোধান্বিত হয়ে ভাবে, হতে পারে আমরা এ ধাবৎ কোন ডাকিনী বিদ্যা 
রপ্ত করতে পারিনি কিন্তু সবাই ভাবে ডান্তার বাঁঝ ম্যাজিসিয়ানদের মত ম্যাজিক 
বধ নিয়ে ঘুরে বেড়ার । ট্পর মধ্যে থেকে হঠাৎ কিছ আশ্চয'জনক বন্ধ বের 
করে দেবে । তার জীবনের বৌশটা কেটেছে সেবা সমশ্রধা করে, লোককে কখনও 

মিট কথায় ভুলিয়ে ধমাকয়ে অথবা স্তোক বাক্য দিয়ে । মানুষকে ভা হসন্তুস্ত এবং 
আঁব*বাসী মানুষকে প্রবোধ দিয়েছে এই বলে যে সে সব থেকে ভাল জানে: 
প্রতোযকবারই তার পুরাতন কলাকৌশল এবং অনেক সময় প্রয়োজনীয় ধাস্পা দ্বারা । 
ও ভাবে এখন বোধ হয় সেই সাঁতাকার মূহূর্তট এসেছে । যার সম্মূখীন ওকে 
একদিন না একদিন.হতে হবে বলে ও ভেবেছে ॥ 

ডান্তারের মনে হ'ল, জেনে ওর পাশে দাঁড়য়ে। জেনেথের মধ্যে ?হস্ট্িয়ার মত 
ভাব দেখে ডান্তার প্রশ্নচোখে ওর !দকে তাকায় । ণপছন দিকে আরও দুজন যাত্রী 
অন:স্থ হয়ে পড়েছে ডান্তার। জেনেথ বলে। 

ডান্তার প্রশ্ন করে, "তুমি কি নিশ্চিত যে এটা পিলের জন্য হয়নি ? 
'হাঁ, আমি একেবারে নিশ্চিত |? 
শঠক আছে। আমি ওদের কাছে সোজা চলে যাঁচ্ছ। তুম ক ফাস্ট 

অফিসারকে একটু দেখে আমবে মিস বেনসন ? ওর হয়ত একটু জল লাগতে পারে । 

খে 



ডান্তার সবে দুজন নতুন রুগীকে পরাঁক্ষা করা শুর; করেছে, জেনেথ আবার 
রে আসল । 

ডান্তার, আমি সাংঘাতিক ভয় পেয়োছ । আমার মনে হয় তোমার উঁচং-- 1" 

কিন্তু তখনই গাঁলপথে ইস্টারকমের ক্ষ; শব্দ ছার মত বেনসনের কথাকে কেটে 
শদয়ে গেল । 

জেনেথ স্টাচুর মত দাঁড়িয়ে থাকে, বেজে যাওয়া ইণ্টারকমের শব্দের মধ্যে 

বৈয্নাডই প্রথম এগিয়ে ষার। ডাক্তার চিংকার করে বলে, কোন চিন্তা কর না 
ওসবে ৷ এক্ষুণি চল।" 

তার প্রাতীক্রিয়া এখন হ'ল যা কিনা ডান্তারের নিজের কাছেই অপাঁরচিত । ও 

গাঁলপথ 'দিয়ে ছুটে গেল । ঝড়ের মত পাইলট চেম্বারে প্রবেশ করল! সে ওখানে 
মুহুর্তের জন্য থামে । সে সময় তার চক্ষু ও মাস্তদ্ক ঘটনার বিবরণ ধরে রাখাছল । 
ঠিক সেই সময় কোন কিছ: একটা তার ভিতরের এবং অপর কিছ একটা তার মুখে 
বাঙ্গান্তভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। তার ভিতর সাস্তনার আশ্বাসও ছিল। ও বলল 

তুমি ঠিকই করেছ--এইটাই সেইটা ।" 
ক্যাপ্টেন তার আসনে তখন শস্তভাবে ধরে থাকে । ঘামের ধারা তার গাল বেরে 

নেমে যাচ্ছে । ওর জামার কলারও “ক রকম ভাবে ভিজে গিয়ে লেগে আছে ৷ একহাত 
'দিয়ে পেট ধরা আছে অপর হতটি তখন ইণ্টারকম-এর বোতাম টিপে চলেছে । 

দুই লাফে, ডান্তার ডানের কাছে পেশছাল । সিটের পিছন থেকে ওকে ঝুকে 
দেখতে থাকে । ডানকে পিছনের গাঁদতে ভাল করে হেলান দিয়ে বাসিয়ে দিল । 

ও দাঁত ঘষতে ঘষতে কিছ? বলছিল । ওর কথা ধার ও ভীতগ্রস্ত 
বেয়ার্ড বলছিল এটাকে স্বাভাঁবক ভাবে নেওয়ার চেম্টা কর । তোমাকে এখান 

থেকে সারয়ে নিয়ে গেলেই ভাল হবে মনে করাছ ! ডানের কথা ভীষণ অসং্হ 
শোনায় । 

“আম করোছি---** তুম কি বলাছলে--:-.. 
ওর চোখ বল্ধ হয়ে যায় । কথা ধাক্কা খাওয়া গাঁড়র শব্দের মত বের হয় । 

“অনেক দেরি হয়ে গেছে'*-"' আমায় কিছু দাও ডান্তার... আমায় কিছ; দাও 
তাড়াতাঁড় কর...... গিয়ে ধর'-*" আমাকে নাঁময়ে নাও ।' 

জেনেথ, অটোপাইলটের উপর আছে কিল্ভু-..""'হাঁ, নামানোর জন্য ঠিক 
যায়গাটা ধরতে পেরেছে."-"কক্ট্রোলকে জানাও'-."' নিশ্চয়ই জানাও" "**তার ঠোঁট 
ধীরে ধীরে নড়াছল, ওর মধ্যে একটা বেপরোক়্া চেষ্টা ছিল কথা বলার । পরক্ষনে 

দেখা গেল ওর চক্ষু-গোলকণ্ঘুরছে । মূহতে ও জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল । 
বেয়ার্ড চেচিয়ে বলে, মস বেনসন, শাপ্গির । ওকে এখান থেকে বার করতে 

আমার সাহাধ্য কর। 

ডানের ভার শরখরকে পাইলটের সিট থেকে বার করতে ওদের মেছনত করতে 
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হল। ওরা হাঁফাচ্ছিল। ডানকে সহজভাবে মেঝের উপর দ্বিতীর পাইলটের পাশে 
শুইয়ে দেওয়া হল। তাড়াতাড় বেয়ার্ড স্টোথস্কোপ বার করে ওটা ভাল করে 
পরাক্ষা করল । কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জেনেথ কোট ও কগ্বল এনে দিল, ই তমধ্যে 
ডান্তারের কাজ হয়ে গেছে । জেনেথ ডানের জন্য একটা বালিশ বানিয়ে ওকে অন্ধণ- 
চচ্্ুকুত ভাবে জাঁড়য়ে দিল । জেনেথ উঠে দাঁড়য়ে কাঁপাছল, জেনেথ প্রশ্ন করে, 

'ডান্তার ও যা বলল তাকি আর্পনি করতে পাবেন 2, 
তুম ওকে ভাল করে, ওকে দিয়ে প্লেনকে মাটিতে নামাতে পারবে 2, 
বেয়ার্ড তার পকেটে বন্ব্পাতগুলোকে চালান করে দেয় ॥ ও একেবার ডার়ালের 

চারপাশটা এবং কন্ট্রোল কলামের কাছে পুইচগগুলো ॥ কন্ট্রোল কলাম তখনও তার 
পথে ঘুরে চলেছে । ডায়ালের ব্যাটারি থেকে নির্গত ঈষং অন্প আলোয় তার 
অবরবকে হঠাৎ বুড়োটে এবং ফ্যাকাশে লাগছে । 

'দেখ, মিস বেনসন, আম কিন্তু অঞ্ধ থাকব কারণ তুমি এই প্লেনের কমগারদের 

একজন ।' বেনসন হোঁচট থায় । ও বলে, হা, হাঁ আঁমও তাই মনে কার ।” 
বেয়ার্ড বলে, খুব ভাল । যতক্ষণ না তাড়াতাঁড় এই লোকগুলোকে হাস- 

পাতালে পাঠাতে পারছি ততক্ষণ আম এমন কি এদের জীবন বাচাতে পারব কি না 
নিশ্চিং হতে পারছ না।' 

শকল্তু **” বেনসনের কথা শেষ হ'ল না। 

ডান্তার বলতে থাকে, “ওদের এখান দরকার 'স্টমূল্যাস্ট ইন্টারভেনাস ইনজেকসন। 

ক্যাপ্টেনেরও লাগবে । ও মনেকক্ষন ধরে আছে ॥' 
বেনসন জিজ্ঞেস করে» ক্যাপ্টেনের অবস্হা খুব খারাপ 2 খুব তাড়াতাড় জটিল 

আকার ধারণ করবে ॥। অন্যদেরও একই হাল হবে ।; 

জেনেথ ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করে, “ডান্তার, এখন আমরা দি করব 2 
“তোমায় একটা প্রশ্ন কার, প্লেনে কতজন যাল্লী আছে 2, 
“ছাপ্পান্য জন। 

কতজনকে তুম ডিনারে মাছ 'দয়োছিলে 2 

জেনেথের ভাবতে একটু কম্ট হয় । বলে, “আমার মনে হয, প্রায় পনেরো জনকে 

দিয্লোছলাম । বেশীর ভাগ লোকেই মাছের থেকে মাংস নিয়োছিল। অনেকে দেরি 
হয়ে গিয়োছল বলে কিছুই খায়ান ।, 

“ও আচ্ছা |, 

বেয়া বেনসনকে ভালভাবে পেখে নিল । এবার যখন কথা বলল ওর ভাবা 
বেশ ককশ। চেহারাটা যষ্ধং-দেহ, 'আচ্ছা মিস বেনস্ত তুম কখনও ধারাবাহিক 
বাজে ঘটনার কথা শুনেছে? 

জেনেথ বোঝবার চেস্টা করে, ডান্তার কি বলতে চাহীছ? ধধারাবাহক বাজে 
ঘটনা 2 হাঁ, মনে হয় শন্যেই । আম জানি না একে ঠিক ফিবোধার়? 
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বেরার্ড বলে, আমি বলাছ। এর মানে হচ্ছে ধর এই ছাপান্নজন যাগ ীদের মধ্যে 
এমন একজন আছে সে শংধু উড়ানে পারদার্শ নয়, এখন ডিনারে মাছও খায়নি । তার 
উপর এখন এতগুলে। লোকের মরন বাঁচন নির'র করছে। 

বেরাডের কথাগুলো ওদের দৃজনের মাঝখানে যেন ঝুলে থাকে । ওরা 
পর*পরের দিকে তাকিয়ে থাকে । 

পন 
৪২ ৪৫--০৩.০০ 

ডান্তারের কথা শোনার পর জেনেথের যে শাস্ত ভাব দেখা যার তা তুপনগয় 
বেদনাহর ওষুধের দ্বারা হঠাৎ আঘাতকে হজম করার অবস্হার সঙ্গে । ও ডান্তারের 
চোখের দিকে 'স্হর দন্টিতে তাঁকয়ে থাকে । ও ভাল করেই জানে ডান্তা:রর 
জার করা অন:চ্চারিত জরুরশ ঘোষনা-_মৃত্যুর জনা নিজেকে প্রগ্তৃত করা । 

এখনও পর্যন্ত যা ঘটেছে, তা ওর কাছে গ্রহনণয় হয় নি। সে যখন যাত্রণদের 
সেবাষতে নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেথ্টা করছে, তখন কিছ: একটা ভিতর থেকে তাকে যেন 
বোঝাচ্ছে, এটা একটা বাজে দহঃস্বপ্ন। এই স্বপ্নের মধো প্রাতীদনের ঘটনার 
মৃহতগুলো ভেসে উঠছে, সঙ্গে রয়েছে বিশাল ভয়ের বিঃভাষকা । যাঁঘও সবটা 
আকাঁঞ্থত, কিন্তু সম্পু৭ বণান্তসঙ্গত ঘটনা । তার অন্তরের ভাষা তাকে বলে যে 
কোন নৃহৃতে সে জেগে উঠে দেখবে বছানার চারুর অঞ্ষেক মাটিতে লুটোছে। 
লকারের ওপর রাখা দমদেওয়া ঘাঁড়টা বেজে চলেছে এবং ওকে মনে করিয়ে দিচ্ছে 
প্রস্তুত হয়ে নেবার জন্য আর একটা প্রত্যুষের টেক-অফে যাওয়ার জন্য । 

এখন ওর মধ্য থেকে অপ্রাকৃত ভাবটা কেটে গেছে । সে বুঝে গেছে, ঘটন।ঢটা 
ঘটছে, প্রকৃতই ঘটছে । একুশ বহুরের সোনালী চুলের জেনেথ পাইনের গন্ধে ভরপ:র 
করিডর 'দয়ে সাওয়ার লময় এয়ার লাইনসের কমচারর তীক্ষ। দ:ছ্টিতে শিকার হয় 
এবং সেটা তার জ্ঞাতনারেই । সেই মেয়েটার জীবনে আজ আমন্তম লগ্নে উপাচ্ছুত ॥ 
তার মন থেকে ভন অদশ্য, আস্তিম মূহতেরি জন্য । তার চলায়মান চিন্তার মধ্য 
উঁদ্ঘত হয় তার পারবারের কথা । তারা বাড়তে এখন 'কিক'রছে। ও ভাবে, কি 
করে সম্ভব হবে কয়েক সেকেন্ডের ধাতব বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে তার জীবন্ধীপ 
নিভে যাবে । যারা তাকে জন্ম 'দিয়েছে হাজার হাজার মাইল দুরে তারা তখন প্রশান্ত 
ঘূমের মধ্যে নিমঙ্জিত থাকবে । 

ও গ্পন্টভাবে বলে, 'ডান্তার, আমি বুঝেছি । 

“তুম ক জান, যাত্রীদের ?ভতর কারও বিমান চালনার কোন আঁভজ্ঞতা আছে 

কিনা ?" 
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জেনেথ, প্যাসেঞ্জার লিস্টের ওপর চোখ রেখে নামগুলো পড়তে থাকে । ও বলে 
'এয়ার লাইনের কাউকেও পাওয়া যাচ্ছে না । আমার কারও সম্পকে জানা নেই । 
আমার মনে হয়, সবাইকে জিজ্ঞেস করে দৌখ 1 

বেয়ার্ড ধাঁরে ধাঁরে বলে, “তুমি যাই কর না কেন, ওদের সাবধান করতে যেওনা । 
তাহ'লে একথা আতঙ্ক স্ট হতে পারে । ওদের মধ্যে কেউ কেউ জানে যে ফাষ্ট 
অফিসার অসহজ্হ । তুমি শুধু এইটুকুই বল যে ক্যাপ্টেন জানতে চাইছেন সে এমন 
কৈউ আছেন কিনা যার বিমান চালনার আঁভজ্ঞতা আছে। উীঁন ক্যাপ্টেনকে বেতার 
চালনার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন 1, 

'খব ভাল ডান্তার ! আমি এরকমই করাছি | বেনসন শান্তভাবে বলে। 
ও বলতে যাবে কিনা ইতস্তত করাছল । কারণ বোঝা যাচ্ছিল বেয়ারডের ওকে 

আরও কিছ: বলবার ছিল । “আচ্ছা মিস বেনসন, তোমার প্রথম নাম কি? ডান্তার 
[জিজ্ঞেস ক'র। 

“'জেনেথ ।? 
ও ঘাড় নেড়ে বলে, 'জেনেথ । আমার এখন মনে হচ্ছে, তোমার ্রোনং-এর 

ব্যাপারে আগে কিছু মন্তব্য করোছিল।ম। সাত্যি একটা আঁববেচনার এবং ক্ষমার 
অযোগ্য কাজ হয়োছল । এটা একটা বোকা বুড়ো লোকের মন্তব্য যার নিজেরই 
অনেক ট্রোনং-এর দরকার । আমি আমার মন্তব্যকে ফিরিয়ে নিতে চাই |” জেনেথ 

হাসল। ওর গালে কিছ রঙের সাভা ভেসে ওঠে । ও বলে, 'আমি ওসব ভুলে 
গোছ। ও দরজার দিকে এগিয়ে যায় । প্রশ্ন করবার জন্য ব্যন্ত হয়ে পড়েছে ।। 

ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খারাপ খবরটা জানতে চার । কিন্তু বেয়াডের চোখ 
কুঁণত হয়, কোন কিছুতে যেন চিন্তাটা কেন্দ্রীভূত করতে চায় । যেন তার মন থেকে 

কছ: একটা কৌশলে পালাচ্ছে। কৌবনের একধারে জরুরী 'নিষ্কমন সম্পকে 

প্রীতবেদনের 'দিকে তার দর্শম্ট পড়ে ভ্রুকুণ্চিত হয় । ওভাল করে ওকে দ্টি 

দেয় না। 
বেয়ার্ড হঠাৎ জেনেথকে বলে, “দাঁড়াও |, 
জেনেথের এক হাত দরজার হাতলে। ও থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করে; হাঁ, কি 

বলাছলেন ?' 
বেয়াড' নিজের আঙ্লগুলোকে শব্দ করে মটকায়। 

জেনেথের দিকে ফিরে বলে, 'আমি পেয়েছি ।' 
“আমায় একজন এয়ারলাইনস সম্পকে গঞ্জ করেছে। সেই যুবকাঁট ধার সিট 

আমার পাশে । সে উইনিপেগে একদম শেষে আমাদের প্লেনে ওঠে ।' 
গুর কথার মাঝখানে জেনেথ বলে, "ওঃ মিঃ স্পেনসারের কথা বলছেন ।, 

“হাঁ হাঁ, এ বটে। ঞজস্পেনসার আমি সঠিকভাবে মনে করতে পারছিলাম না। 
তাকে মনে হয়েছিল বিমান চালনা সম্পকে ওর কিছ জান আছে। তুমি ওকে 
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এখানে ডেকে নিয়ে এস । পারবে তো? আমি যা বলোঁছ তার থেকে বেশধ ওকে 
বলবে না। আমরা চাইনা অন্য যাত্রীরা সত্য ব্যাপারটা জানৃক। কিন্তু ওদের 
প্রশ্ন করে যাও যাঁদ কাউকে পাওয়া যায় ।' 

'ী ভদ্ুলোক আমাকে কেবল সাহায্য করার কথা বলছিলেন । উনি নিশ্চয়ই 
ফুড পয়জনের কবলে পড়েন নি।' জেনেথ বলে । 

বেয়ার্ড বলে, “তুমি ঠিকই বলেছ, আমরা দ:জনেই মাংস নিয়োছিলাম। ওকে 
ডাক।' 

জেনেথ চলে গেলে, ডান্তার সরু কোঁবিনটায় পারচার করতে থাকে । তার মধো 
একটা নাভাস ভাব। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে ক্যাপ্টেনের পালস পরাক্ষা করতে 
থাকে। জ্ঞানের অচৈতনা দেহ ফাস্ট অফিসারের পাশে পড়োছল ! দরজায় শব্দ 
হতেই ও দাঁড়য়ে ওঠে । তাতে গমনাগমনের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় । 

স্পেনসার, ওখানে হতভদ্বের মত দাঁড়য়ে ওকে দেখাঁছল । 
'শোনো ডান্তার, এ রোডওর ব্যাপারটা কি ?' 
যুবক স্পেনসার ডান্তারকে আভবাদন করে বলে। 
বেয়া? কোনরকম ভাঁণতা নাকরে সোজাস্াজ প্রশ্ন করে, "তুম কি একজন 

বৈমানিক ?' 
স্পেনসারের উত্তর, 'অনেক আগে যছ্ধের সময় । কিন্তু এখনকার রোডওর নিয়ম 

টিয়ম জানিনা ।' 
“কল্ত ক্যাপ্টেন যাঁদ মনে করে, আমি ১ত 
ভিতরে এস, ডান্তার বলে। ও একপাশে সরে গেল। 
স্পেনসারের পিছনের দরঙ্জা তাড়াতাড়ি বধ করে দিল । 

স্পৈেনসারের ঘাড় সোজা হয়ে গেল ও যখন দেখল পাইলটদের সিট খালি এবং 
সমস্ত কন্ট্রোল নিজে নিজে ঘুরছে । এরপর ও মেঝেতে শোয়া দুজন লোককে ভাল 
করে ঘুরে দেখল । ওদের গায়ে কম্বল জড়ানো রয়েছে। 

ও চংকার করে ওঠে । “না । দুজনেই অপুচ্হ হতে পারে না ।? 

বেয়াড সংক্ষেপে বলে, হাঁ, ওরা দুজনেই অসংস্হ । স্পেনসারকে দেখে বোঝা 

যাচ্ছে, ও নিজের চোখকে 'বশবাস করতে পারছে না ! 

শকল্তু এরা তো বেচে । এমন ঘটনা ঘটল কখন ? 
ক্যাপ্টেন বলে, 'একটু আগে ঘটেছে । ওরা দুজনেই মাছ খেয়েছে । স্পেনসার 

একটা হাত বার করে নিল। দেওয়ালে একটা জাংসান বক্ষে হাত দিয়ে দাঁড়াল। 

বেয়া ব্যাগ্রভাবে বলে, 'শোন, তুম এই প্রেনটাকে চালাতে পারবে? এবং 

মাটিতে অবতরণ করাতে পারবে 2 
স্পেনসারের গলার স্বর যেন শক পাওয়া এবং খুন হওয়া লোকের মত। ও 

বলে, না! 
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ধনাশচ৬ভাবেই না । কোনও চান্স নেই।? 
বেয়া ওকে উত্তর ?দতে বাধ্য করে, “কন্তু তুমি এক্ষীন বললে যাছ্ধে প্লেন 

চালিয়েছো |” 
স্পেনসার বলে, সে তো তের বছর আগের কথা ।? 

তারপর থেকে আমি কোনও প্লেনে হাত দিই গনি । তাছাড়া আম ছোট ছোট 
ফাইটার চালাতাম । [ছাট "স্পটফায়ারস' । এই জাহাজের প্রায় ১/৮ ভাগ আকারে । 
ওর ইপ্চিনও একটা । এই প্লেনের চারটে ইপ্জন। ওড়বার ধরনও সম্প্ণ আলাদা । 
সেপনসারের আঙ্লগলো অল্প কাঁপাছিল । ও জ্যাকেটে হা€ ঢুকয়ে দেয় সিগারেটের 
খোঁজে । একটা প্যাকেট পেল । তার থেকে একটা বার করে ধরাল । বেয়ার্ড তাকে 

লক্ষ করছিল । ও বলে, তুম একবার চে্টা করে দেখতে পার ।' 
স্পেনসার ক্ুদ্ধভাবে ম।থা নেডে বলে, “আমি তোমায় বলেছি, চিন্তাটাই' বিদ্রান্তি- 

কর।' 

তুম জান না কতক এর সাথে জড়িত। এমন কি এম্পট ফায়ার; এখন আম 
চালাতে পারব না।' ও িগারেটটাকে যন্তের উপর ঘষে নাবিয়ে দিল। 

“কত্ত আমার মনে হয়, বৈমানিকরা তাদের বিমান চ।লনা কখনও ভোলেনা ॥; 
বেয়ার্ড ওকে ভাল করে লক্ষ করে কথাগুলো বলল । 

কিন্তু এটা অন্য ধরনের বিমান চালনা । এটা অনেকটা গ্রাচ্ছষন্ত হূইলারযদুক্ত 
ভার ট্রাক চালনা এবং সেটা আবার ঘন যানজটপ-ণ* রাস্তায় । 

“কন্তু এটা তো এখনও চলছে? বেয়া বলে । স্পেনসার কোন উত্তর না দিয়ে 
তার সিগারেটে জ্বোরে টান মারে । 

বেয়ার্ড কাধটা ঝাঁকয়ে এবং অঙ্ছেকে ঘরে বলে, “বেশ, এস আমরা প্রার্থনা করি 

অনা কেউ একজন প্লেনটাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে । অবশা এই এদের দুজনের মধ্ো 
কেউ নয় ।, বলে ও পাইলটদের এদিকে তাকায় । 

দরজা খুলে, পাইলটের চেম্বারে জেনেথ সেই সময় প্রবেশ করে। ও প্রশ্নপৃণণ 
চোখে স্পেনসারের দিকে তাকায়। তারপর আবার দরজার দিকে যায়। তার 
কণ্ঠস্বর ভানি | 

বলে, 'আর কাউকে পাওয়া গেল না ।, 

ডান্তার বলল, 'তাহলে এই দাঁড়াল ॥' ডান্তার স্নেনসারের কথা বলার অপেক্ষায় 
ছিল। কিন্তু যুবকটর কোন 'দিকে হস আছে বলে মনে হ'লনা। ও একদ-ষ্টিতে 
দেখাঁছল, সারি সার আলোকিত ডায়াল ও সুইচগ্ীলকে । বেয়া এবার কথায় 
সাবধানি । ও প্রাতটা কথা বলবার সময় ঠিকমত বিচার করে নিতে চায় । 

ও আবার স্পেনসারকে বলে "মঃ স্পেনসার আমি বিমান চালনা সম্পর্কে কিছুই 
জাননা । আমি ফেটাব্বীঝ তাহ'ল এই প্লেনের কিছ মানৃষ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে 
মারা যাবে যাঁদ না তাদের তাড়াতাড়ি হাপপাতালে ভার্ত করা হয়! তাদের মধ্যে 
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তুঁমই একমান্ন লোক যার ওড়াবার যোগ্যতা আছে 
ডান্তার থেমে আবার বলে, “তুম কি বল স্পেনসার 2 জেনেথকে দেখে নিয়ে 

ডান্তারের দিকে তাকায় । ও উত্তোজজত ভাবে জিজ্ঞেস বরে, 'তুঁম নিশ্চিত এই 
পাইলটদের একজনেরও সময়মত আত্রাগ্যলাভের সম্ভাবনা নেই 

আমি একথা ভেবে শাঁঙকত যে ওদের কারও ₹স সম্ভাবনা নেই ! এমন কি আম 

নিশ্চিৎ নই, ওদের বাঁচাতে পারব কিনা, যাঁ না 'শগ্াগির ওদের হাসপাতালে নিয়ে 
যাওয়া যায় । যূবা সেলসম্যান সিগারেটে দীর্ঘ টান মেরে, জুতোর নিচে ফেলে 
ওটাকে মাড়িয়ে দেয় । 

ও বলে, “এখন মনে হচ্ছে, আমার বেশী কিছ: চয়েস করবার নেই, তাই নয় কি? 
“ঠিকই । যতক্ষন না গ্যাস ফুরোয় ততক্ষণ আমরা চলব । এক্ষন সম্ভবত প্রশান্ত 

মহাসাগরের অঙ্ধেক পথ পার হয়েছি ৷" 
“নিজেদের ধাস্পা দিও না" স্নেনসার ধলে এবং কন্ট্রোলের দিকে এগয়ে যায় । 

সামনের দিকে তাকিয়ে সাদা সম-ছ্রের মেঘ চন্দ্রালোকে ঝকমক করছে দেখতে পায় । 

“আমার ধারনা, ঘটনা-তাঁড়ত হরে এখানে হাঁজর হয়োছি। রাস্তার, তোমরা 

একটা নতুন প।ইলট পেয়েছ ।' ও বাঁ দিকের পাইলটের সিটে ?গয়ে বসল । তারপর, 

ওর পিছনের দঃুজনের দিকে তাকিয়ে বলে, “তোমাদের যাঁদ ভাল প্রার্থনা সঙ্গীত 
জানা থকে, তাহলে গাইতে পার । 

নেয়ার্ড তার কাছে শ্িয্ে, হাতে একটা আলতোভাবে চড় মেরে বলে, “একেই না 
বলে ভাল মানুষ ।' ডান্তার আবেগে কথাগুলো বলে। 

'তোমরা কি যারীদের বলতে যাচ্ছ ফেরত যাবে বলে 2 ও প্রশ্ন করে । তার চোখ 
কিন্তু তখন ঘোরাফেরা করছে, অসংখ্য আঁ্কা-বকা মাপ জোকের রেখার উপর । 
এগুলো তার শেখা বিদ্যা যা অতীতের মধো চলে গিয়েছে সেখানে গিয়ে ধাকা 
মারছে । ফিল্তু কিছ:তেই পেশছুতে পারছে না । কোন ছুই মনে পড়ছে না। 

ডান্তার বলে, “এই মৃহর্তে কিছুই বলতে যাচ্ছ না।' “খুবই ব্্ধিমানের মত 
কাজ। স্পেনসার শুকনে। গলায় বলে । সে ডায়ালের মধ্যে সারসাঁর হতভগ্ব করা 

যন্গপাতিগ্লোকে পর্যবেক্ষন করতে থাকে । "আমাদের এই বাপারটার দিকে একটু 
নজর দেওয়া দরকার । ৃ 

প্রত্যেক পাইলটের সামনে বিমান চালনার যন্গুলো নিশ্চয় থাকবে । এ থেকে 

এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কেন্দ্রীক প্যানেলটা খুব সম্ভবত 'ইীঞ্জীনের জন্য 

কেবল' । আঃ এইতো পেয়োছ । উচ্চতা-- ২০০০০. নেভেল ফাইট, গাঁতপথ ২৯০। 
আমরা সবাই অটোমোটক পাইলট-চালিত প্লেনের মধ্যে আছি। তার জন্য ধন্যধাদ, 

দেওয়া উচিং। এয়ার স্পিড--২১০ নটস, থোযোটলপ-, পিচ, 'উ্রম, মিকশ্চার, অবতরনের 

জন্য গীয়ার কশ্ট্োলস- সবই দেখা যাচ্ছে। কোথাও একটা নিদেশিক থাকা ডাঁচং। 
আরে এই তো পাওয়া গেছে। ভালই হ'ল, আমি মনেকার এরা সব প্রয়লোজনীর 
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হল্পাতী। ল্যাপ্ডিং-এর জন্য একটা চেক লিস্ট দরকার, কিন্তু ওটা রোডওতে 
পেতে পার ।, 

“তুমি কি ওটা করতে পারবেই” বেয়ার্ড জিজ্ঞেস করে । 

“আম জানি না ভান্তার, আমি জানি না। আম আগে কখনও এ-্ধরনের যন্মের 
গ্লেন দেখিনি । আমরা এখন যাচ্ছিই বা কোথায় ? 

ক্যাপ্টেনের কথা অন্যায় আমরা পর্ব তশ্রেণীর উপর দিয়ে যাচ্ছি। ণ্ডান্তার 
বলে। ককুপ্াশার জন্য রুট প্ারবত'ন করতে পারে না। সুতরাং ধরে নেওয়া 
ধায় আমরা ভ্যাঙ্কুবারের দিকে যাচ্ছি ।? 

স্পেনসার নরম দন্টতে তার চারপাশ দেখে নিয়ে বলে, “আমাদের খুজে বার 
করতে হবে। যাইহোক, রেডিও কন্ট্োলটা কোথায় : 

জেনেথ স্পেনসারের মাথার উপর একটা সুইচ বাক্সের দিকে দেখায় ! 
জেনেথ বলে, “আমি জানি ওরা মাটির সাথে কথা বলবার জন্য ওটা ব্যবহার 

করত, কিন্তু কোন সুইচ ব্যবহার করত, তা বলতে পারব না।” 

হ্যা আচ্ছা ঠিক আছে, দেখাছি। ও বক্সের 'দিকে উৎসাহের সাথে এগিয়ে যায়। 

“আর এগুলো হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি নিষ্ধারক-আমাদের উঁচিং ওরা ষে ভাবে আছে, 
এরকম ওদের থাকতে দেওয়া । আরে এটা কিঃ বেতার পাঠানোর ব্যাপার ?" 
ও একটা সুইচ 'টিপতেই ছোট লাল আলো জলে উঠল । 

এইতো হয়েছে ! জজের মধ প্রথম আনন্দের বন্যা বইল। ওর আনন্দোচ্ছাস 

শোনা গেল । “আমরা এখন আসল কাজের জন্য প্রস্তুত ।, 
জেনেথ ওকে একটা বড় চোঙ লাগানো হেডসেট দিল । ও স্পেনসারকে বলে, 

'যখন তুমি কথা বলবে মাইকের কাছের বোতামকে টিপবে ।' 
কাচে লাগানো বন্দকে এাওজান্ট করে, স্পেনসাপ ডান্তারের সাথে কথা বলে, 

“ভুমি জান যাই ঘটুক না কেন আমার সামনে আর একজন সাহায্যকার দরকার । 
তোমার এখন রুগ।দের পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে । সেজন্য আমার মনে হয় 
1মস ক্যানাডাই উপধ্ন্ত লোক এখানে থাকবার । তোমার মত কি? 

বেয়্ার্ড ঘাড় নেডে বলে, “আমি রাজি! জেনেথ ঠিক আছে? কন্ট্রোল 
প্যানেলের কাছে দরাঁড়য়ে জেনেথ বলে, 'হাঁ' কথাটা তো ঠিক আছে। কিন্তু আম 
তো এসব ব্যাপারে কছুই জানি না।, 

“বাঃ, খুব ভাল । স্পেনসার আনাম্দতভাবে বলে। আমাদের দুজনে এখন 
একসাথে কাজ করতে হবে। তুম বস। নিজেকে সহজ কর । তুঁম বরং 1নজেকে 
[ফিতে দিয়ে বেধে ফেল ॥ তুমি নিশ্চয়ই দ্বীর্থাদন ধরে পাইলটদের কাজকম লক্ষ 

করেছো । আমার পূবরর্জীবনে খন বিমান চালাতাম তখন দেখতাম, পাইলটদের 
মধ্যে জনাপ্রয়তা লাভের জন্য নানারকম কৌশল অবলম্বন করতে ।, 

জেনেথ কষ্ট করে ফার্ট অফিসারের সিটে বসে এবং পাবধানতা অবলম্বন করে 
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ধাতে কন্ট্রোল কলাম নাস্পর্শ করে ফেলে । ওটা তখন, নিয়ামত সামনে পিছনে 
ঘুরছে। 

যোগাযোগের দরজায় ডা্ঘগ্ন শব্দ শোনা গেল । বেয়ার্ড বলে, “ওটা আমার 
ব্যাপার । আমায় এখনই প্লেনের ভিতরে ষেতে হবে । তোমাদের সাঞল্য কামনা 
কার। ও তাড়াতাড়ি চলে গেল ॥ বেনসন ওখানে থেকে গেল । স্পেনসার একটা 
দীর্ঘ নিবাস ফেলে বলল, ঠক আছে? 

জেনেথ, ডাঁমর মত ঘাড় নাড়ে। ও হেডসেটটা নড়বার জন্য তৈরশ হয়। 

“তোমার নাম জেনেথ, ঠিক তো? আমি জজ । স্পেনসারের গলার স্বরে বোঝা 
গেল ও আন্তরিক হয়ে পড়েছে । 'জেনেথ তোমায় আম বোকা বানাতে চাই না। 
কাজটা বেশ কঠিন হবে ।' 

“আমি জানি।' 

“ভাল । এখন দেখি কোন বপদবার্তা পাঠাতে পারি কনা । আমাদের ফ্লাইট 

নঙ্বর 1ক | 

৭7১৪ | 

“ঠিক আছে । এইবার আরম্ভ হচ্ছে । ও মাইক্োফোনের বোতামে চাপ দিল। 

ও একই তালে বলে চলে, 'মে-ডে মেডে মে-ডে।' এটা এমনই একটা সংকেত সে 

কখনও ভুলতে পারে ন। |" এই সংকেত সে পাঠিয়োছিল কোন এক অষ্ঠটোবরের ঝাপসা 
'বকাে, যখন তার স্পিটফায়ারের পশ্চাৎ শন্রুপক্ষের গোলায় ক্ষাতগ্রস্ত হয়োছল। 
ঘটনা ঘটেছিল ফ্রান্সের সমযদ্রু উপকুলে । ঠিকসে সময় দৃটো “হ্যারিকেন প্রেন' 
সেখানে উপাঁস্হত হয়ে আমায় পথ দোঁখয়ে চ্যানেশ পার করে নিয়ে যায় । ওদের 
মনে হাচ্ছিল যেন দুজন বদ্ধ মাসী, আমার জনা খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্হ | 

ও বলে চলেঃ “মে-ডে, মেতডে, মেনডে ফ্লাইট নং ৭১৪ ম্যাপলালিফ এয়ার চাটার 

[বপদে পড়েছে । কেউ কি শনছ ? ওভার ।” 
ও কথার প্রত্যুত্তর সঙ্গে সঙ্গে মাসাতে ও এক স্বাস্তর *বাস নিল। 

হেলো, ৭১৪ ভ্যাওকুবার বলাছ। আমরা তোমার কথা শুনতে অপেক্ষা 
করাছ। অন্য ট্রাঁফক ওয়েভ বন্ধ আছে । বলে যাও ৭১৪।' 

ধনাবাদ ভাগকুবার ৭১৪! আমরা বিপদে পড়েছি । দুজন পাইলট এবং 
কয়েকজন যান্রী-'' । কজন যাত্রী যেন জেনেথ ?, 

পাঁচ মনিট আগে পাঁচজন ছিল, এখন হয়ত বেশী হবে ॥” 

“সংশোধন হবে । অন্তত পাঁচজন যাত্রী ফুড পরজনে আক্রান্ত । দুজন পাইলটই 
অজ্ঞান হয়ে আছে এবং তাদের অবস্থা খুব খারাপ । আমাদের সঙ্গে একজন ডান্তার 
আছেন। 'তান বলছেম, দুজন পাইলটদের কাউকেই সম্ছে করা যাবে না প্লেন 

চালাবার উপয-্ত করে । যাঁদ পাইলট ও অন্যান্যদের খুব শীঘ্র হাসপাতালে ভার্ত 
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লা করা যায় তাহলে অবস্থা ভয়ঙ্কর হতে পারে তাদের পক্ষে । তুমি কি শুনোছ 
ভ্যাঙ্কুবার £: 

এগিয়ে যাও ৭১৪ । আম তোমার কথা শনোছি।, 
সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে ঝনঝন করে উত্তর এল । 
স্পেনসার, দাঘশ্বাস নেয়। “এখন আমরা এক ধরনের চমকপ্রদ অবচ্ছার মধো 

পড়েছি । আমার নাম স্পেনসার, জজ স্পেনসার । আমি এই প্রেনের একজন যাল্রী । 
সংশোধন করো । প্যাসেঞ্জার ছিলাম হলাম এখন পাইলট । তোমায় জ্বানাই আমি 
সবসাকুল্যে প্লেন চ।লিয়েছি এক হাজার ঘণ্টা । তাও আবার এক ইঞ্জিনযৃন্ত ফাইটার 

প্লেন। আমি প্রায় তের বছর কোন প্লেন চালাইনি । সেজন্য তুমি এমন একজনকে 
এই রেডিওতে দাও যে কনা এই প্লেন চালানোর জন্য আমায় ঠিকমত উপদেশ দিয়ে 
সাহাষ্য করতে পারবে । আমাদের ২১,০০০, কোস* ২৯০ ম্যাগনেটিক এয়ার স্পিড 

নটস। এই হচ্ছে মোট কাহিন*। এবার তোমার বলার পালা, ভ্যাঙ্কুবার, ওভার 1) 

ভ্যাঙকুবার থেকে ৭১৪কে বলছি, ধরে থাক ।” 

স্পেনসার কপালে জমা ঘ"ম মুছে, হাসিমুখে জেনেথের 'দিকে তাকার । ও বলে, 

“তুমি কি বেট ফেলতে চাও, নিচের বাস্তু ঘূঘ:দের ভিতর আলোড়ন পড়ে গেছে কিনা, 
তার উপর 2 

জেনেথ তার এয়ারফোনে ভাল করে শুনে, ঘাড় নাড়ে। 
কয়েক সেকেন্ডের ভিতবেই বেতারবন্প্র আবার জীবন্ত হয়ে উঠল । আগের মতই 

মাপা কথা ভেসে এল । 
ভ্যাগ্কুবার থেকে ফ্লাইট ৭১৪কে বলাঁছ। ডান্তারকে জিজ্ঞেম কর। দুজনের 

মধ্যে একজন পাইলটকেও ভাল করা যাবে কনা । এটা গুরুত্বপূর্ণ । পুনরাব্ন্তি 
করছি। এটা গুরুত্বপূর্ণ ভান্তারকে বলো যে কোন উপায়ে এমন কি প্যাসেজারদের 
বাদ 'দয়েও অন্তত একজন পাইলটকে ভাল করে তোলবার চেষ্টা করতে 2 ওভার ।” 

স্পেনসার ত্রীম্সামট বোতাম টেপে । ভ্যাঙ্কুবার ফ্লাইট ৭১৪ বলছি । তোমার 
মেসেজ বোঝা গেছে, কিন্তু কিছু করার নেই । ডান্তার বলছে, পাইলটদের ভালকরে 

নিচে প্লেনকে নামানোর ব্যবন্থা করা সম্ভব নয় । ওরা সাংঘাতিকভাবে পশীড়ত এবং 
ওরা মারা যাবে যাঁদ না খুব তাড়াতাঁড় হাসপাতালে ভি: করা যায় । ওভার ।' 

কিছক্ষণ চুপচাপ । তারপর আবার বেতারষষ্তর বেজে ওঠে । 'ভ্যাঞ্ষুবার 
কল্টোল থেকে ৭১৪কে বলছি । তোমার খবর বুঝেছি । তুম কি দয়া করে 
ধরবে ।' 

'রজার ভ্য;গকুধার স্পেনসার স্বীকৃতি জানার । তারপর সুইচ অফ ফরে 
জেনেথকে বলে, ওরা কি করা উচিত ভেবে ঠিক না করা পরন্ত আমাদের অপেক্ষা 
করতে হবে ।; রী 

সে, তার সামনের কন্ট্রোল কলামের উপর সাহস হারিয়ে আঙুল নাড়াচাড়া 
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করতে থাকে । লক্ষা করতে থাকে ওর চলাফেরা, বুঝতে চেষ্টা করে ওর সাড়া 

দেওয়ার ক্ষমতা । 

এগদলো ও চেস্টা করছে ওর পুরানো দক্ষতা যা িনা যংন্ধ বিমানে তাকে অসংখ্য 
প্রশংসা এনে দিয়েছিল তা কাজে লাগয়ে । যুদ্ধের সময়ের গান মনে পড়ে যাচ্ছে। 
ও হাসে, পুরানো কথা মনে পড়াতে । কিন্তু পরমূহ্তেও বরফ শীতল হতাশার 
মধো পড়ে যখন ওর সামনে দৈত্যের মত বড়.ধড় কাঁটা, অপাঁরচিত লিভার ও সুইচের 
ভিড় দেখে । ওর ওড়ার আঁভঙ্ঞতা তার সঙ্রে কোনটা এখানে মেলে? এটা যেন 
ওর কাছে একটা সায়েন্স ফকসন । ও যেন একটা সাবমোরনে বনে আছে । আর 
ওর চারপাশে, অর্থহীন এইসব ডায়েলেস এরং যন্ত্রপাতি 1ঘরে আছে । একটা ভুল 
বা কোন আঁচান্তিত পদক্ষেপ সেকেন্ডের মধ্যে প্লেনের মস:ণ গাঁতকে বন্ধ করে ধহংস- 
স্তুপ পারণত করতে পারে । যাঁদ এ রকমই হয়, তাহলে কে বলবে যেসে আবার 

গ্নেনকে কন্টোলে আনতে পার 2 কিন্তু আসল ব্যাপার হ'ল, শত প্রচেস্টাতেও সে 

কম্ট্রোলে আনতে পারবে না। ও হেডআঁফসকে আভিসম্পাৎ দিতে থাকে ! এক 
মৃহুতের নোটিসে ওকে উইনিশেগ থেকে ভ্যাঙকুবার । এক বিপদসঞ্কুল যাত্রার অংশ 
নিতে বাধ্য করেছে । সেলস ম্যানেজারের পদে নিয়োগ ও পাকণওয়ে হাইটের একটা 
ভানা বাড়ির আশা এখন অবাস্তব এবং গুরযত্বহীন হরে গেছে । এইভাবে শেষ 
হয়ে যাওয়া একটা আভিশগ্ত বাপার হবে। ও ভাবতে পারে না মেরীকে আর 
দেখতে পাবে না। তাকে বলার অনেক কিছুই অব্যক্ত থেকে যাবে ॥ ববাঁস এবং 
ফিট-এর জন্য যে লাইফ ইন্সুরেন্স করা আছে, তাদের পক্ষে তা যথেষ্ট নয় । ওতে 
ওদের বেশন্দুর যেতে সাহাযা করবে না। পাঁথবীর সব থেকে সন্দর এবং 
হতভাগ্য বাচ্চা দুটোর জন্য তার আরও বেষ্টী টাকাব লাইফ ইচ্সুরেন্স করা াঁচং 

ছিল! 

তার আসনের পাশে নড়াচড়ায় ও 1চম্তাতে বিধ7 ঘটল । জেেনেথ তার আপনে 

হাঁটু গেড়ে বসেছিল । ও পিছন ফিরে দেখাঁছল, ক্যাপ্টেন ও ফাস্৮ অফিসারের নিথর 

দেহ দুঢটোকে। 

স্পেনসার ওকে প্রশ্ন করে, এদের মধ্যে তাজপ বয়স্ক ছেলেটা তোমার বধ্ধ। 

তাই নয় ?, 

জেনেথ, ইতস্তত করে বলে, 'না, ঠিক তা নয় ।' 

বাদ দাও 1? স্পেনসার, কাটাকাটা ভাবে বলে। 'জেনেথ, আম বুঝেছ। 

সাত আম দহাঁখত ।' ও মুখে সিগারেট গ্জে, দেশলাই-এর জন্য হাতড়ার | 

দেশলাই-এর তাতক্ষাণক আলোয় জেনেথ পারদ্কারভাবে দেখতে পার স্পেনসারের 

চোখে জলন্ত রাগ । 



ভহল্ম 

রাত ০৩.০০--০৩.২৫ 

ভ্যাঙ্কুবারের রানওয়ে তখন স্ব্পালোক, সাংসেতে পৰমিখে শেষ প্রেনটার 

ইঞ্জিনের শব্দ ক্লমাগত উদ্ছমুখি ওড়বার প্রস্ততি হিসাবে । তারপর ছটেতে ছুটতে 
প্রচণ্ড গাতবেগ সগয় করে অন্ধকারের মধ্যে উড়ে গেল । এরোদ্রোমের পরিক্রমার 
সময় এই প্লেনের আলো, ঝুলন্ত কুয়াশার ঢাকা পড়ে গিয়োছল। 

আরও কয়েকটা প্লেন তাদের উড়ানের যারগা থেকে প্রস্থান, গৃহের পাশে প্লেন 
থাকার যায়গায় ফিরে আসাঁছল। প্রলেনগ্লোতে বাস্প-কনাগুলো মালার মত 

ঝুলাছল। এটা ছিল একটা শীতল রাত। ভুতল কার্মরা পীতাভ আলোর মধো 
তাদের কাছে ছোটাছ:টি করাছল। ঠাশ্ডা থেকে বাঁচবার জন্য গ্লাভস পরেছিল । 
ওরা সবাই অপ্রোয়জনীয় কথাবান্তা থেকে নিজেদের রেখোঁছল বিরত। একজন লোক 
ধীর গ্রাততে আসা একটি প্লেনের দিকে তাকিয়োছল । প্লেনের আলো তার চোখে। 

প্লেনের ইঞ্জিন বন্ধ করে আলো নিঁভয়ে দেওয়া হল। শব্দহীন পারবেশের মধ্যে 
প্লেনের পাখার হিস হিস শব্দকে মনে হচ্ছিল যেন অনাঁধকার প্রবেশ । সাধারণত বাস্ত 

ভ্যাগ্কুবারের এরোড্রাম সব সময় জরুরণ পারাচ্থাতির জন্য প্রস্তুত থাকে । 
উজ্জল আলোকিত কন্ট্রোল রূম উত্তেজনা ও একাগ্রতার সাথে কাজ করাছল । 

কণ্ট্েেলার টোলফোন সাঁরয়ে রেখে সিগারেট ধরায়, ধোঁয়ার রিঙের ভিতরে ও ধীরে 
ধাঁরে হারিয়ে যায় । ও সে সময় একটা দেওয়াল মানচিত্র পড়াছিল। ও বুডরিকের 
দিকে তাকাল। বুডরিক হচ্ছে, ম্যাপল লিফ এয়ার লাইনের একজন 'সন্ধান্ত 

গ্রহণকাঁর ম্যানেজার । সে একটা টোবলের কোনার 'দকে বসেছিল । সে তখনই 
কথপোকথন 'লাপিবদ্ধ করে কাড'বোডেরি কাগজের উপর ক্লিপ দয়ে রেখে দেয়। 
ওটা ওর হাতে ছিল। 

“ভাল হ্যারী' কন্ট্রোলার বলে, ওর গলার ধরনটা এমন একজন ম।ন.ষের যার 

অভ্যেসই হ'ল অন্যের কারও সঙ্গে সংবাদ আদান প্রধান করতে এদের ধাতে নেই । 
এখনকার কথা যাঁদ ধর, তবে বলতে পারি, বাইরে পু ীদকে প্লেনের যান্লাও এখন 
বজ্ধ করে দেওয়া আছে। আমরা প্রায় এক ঘণ্টা সময় পেয়োছি। এরপর যে 
প্লেনগুলো বাইরে যাবে, তারা নিশ্চয় অপেক্ষা করবে যতক্ষন নাঃ যাইহোক ""' 

টোলফোন করতে থাকে । ও ফোনটা তোলে, আচ্ছা, ও । সমস্ত স্টেশন এবং 
প্লেনগুলোকে নিষেধ করে দাও যে আমরা পরবান্ত' ৪৬ মিনিটে কেবল আসর প্লেন- 

গুলোকে রিসিভ করব। 1) এর সাথে কথা বলে বাকিগ,.লোকে ঘ্যারয়ে দাও । 
ক্যালগার এবং এখানকার মধ্যে রাস্তা, অথণৎ পূর্ব পশ্চিন-মুখো রাস্তা পারঙ্কার 

রাখতে হবে। ব্যাপারটা বুঝেছ ভাল। টোলফোনকে তার রাখবার যায়গায় 
রেখে দিল, ও এবার আর একজন এ্যাসসট্যান্টকে জিজ্ঞেস করে। “তুম কি অগ্সি 
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খনর্বাপক দপ্তরের প্রধানকে এখনও ধরতে পারনি? ও লোকটা তখন ফোন 
করেছিল ।, 

“তার বাড়িতে, ফোনটা এখন বেজে যাচ্ছে ।' 
“ওকে বরং বলো, এখানে চলে আসতে । এখানে যেন একটা বড় মেলা হচ্ছে 

আর ডিউ'ট ফায়ার আঁফসারকে বলো শহরের ফায়ার িপাটমেশ্টকে জানিয়ে দিতে । 
তারা হয়ত এখানে যন্ত্রপাতি নিয়ে আসবে। 

“আমি ওটা করতে পেরেছি ॥ আযাঁসস্ট্যাপ্ট বলল, “ভ্যাঙ্কুবার থেকে বলাছি। 
লাইনটা ধরো । ও মাউথপিসে হাত দিয়ে বলে, 'আ'ম ক এয়ারফোর্মকেও সতক' 
করে দেব 2 

হাঁ! গুদের বল, ওরা যেন ওদের প্লেনগ্লোকে আমাদের দকে ওড়ানো বন্ধ 
রাখে ।' বুডারক নিজের শরীরকে এক ঝটকায় টেবিল থেকে তোলে । “ও, হা? 

ওটা একটা চিন্তা বটে। তার জামার হাতা থেকে বরফের টুকরো ঝলছিল। 
কণ্ট্রোলার প্রশ্ন করে, "এয়ারপোর্টে তোমাদের কি কোন বৈমাঁনক আছে 2 

বৃডরিক ঘাড় নেড়ে জানায়, 'না একটাও নেই । আমাদের বাইরে থেকে সাহায্য 
চাইতে হবে । কন্ট্রোলার দ্রুত চিন্তা করে, ক্ুস-কানাডায় চেষ্টা কর। ওদের 
সবথেকে ভাল লোকগলোর এখানে যাতায়াত আছে ! আমার এখন একজন 
বৈমানিক দরকার যার এ ধরনের বিমান চালনার আভিজ্গ্রতা আছে । ও এঁ ধরনের 

[বিমান চালনার জনা যথোচিত উপদেশ দিতে পারে । 

'তাঁম কি মনে কর এ রকম কোন সম্ভাবনা আছে 2" 
“আম,জানিনা। কিচ্তু আমাদের তো চেষ্টা করতে হবে । তুমি কি অনা কিছু 

জানতে পার ।? 
'না। আমপারিনা। কিন্তু আম এব্যাপারে নিশ্চিত ভাবে তাকে হিংসা 

কার না। বুডাঁরক বলে। সইচবোর্ড অপারেটর আবার জিজ্ঞেস করে । “আবার 

[সাট পৃঁলশ কথা বলছে । তৃঁম কি কথা বলবেই।' বুডাঁরক বলে। 
কন্ট্রোলার বলে। “ওদের দাও 1, 
বৃডাঁরক বলে, “আম ক্রস-কানাডা এয়ার লাইনের লোকদের দেখে নেব |, 

“যা ঘটছে, তার সবই আমার চিফকে জানাও |; 
কন্ট্রোলার বলে, 'তীম ওটা. মেন বোর্ড দিয়ে কর। করবে কি? এখানে 

একজন ক্ষেপে যাচ্ছে । 

বৃড়রিক যখন ঝড়ের মত ঘর থেকে বোরয়ে গেল, তখনও টোলফোনটা তুলে নিয়ে 
বলল, 'কন্ট্রোলার বলাছ। আ ইন্সপেক্টর! খুব ভাল। এখন শোন! আমরা 

এখন মূস্কলে পড়োঁছি যা ভেবোছলাম তার থেকেও বিপদে । প্রথমেই তোমায় 

অনুরোধ করব তোমার যে কোন একটা গাড়িতে শহরের যে কোন একজন পাইলটকে 
এখানে যত তাড়াতাড়ি পার নিয়ে এস। হাঁ তোমায় জানাব । "দ্বিতীয়ত, যাদের 
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হাসপাতালে ভার্ত করার জরুরণ অবন্থার সঙ্গে আরও একটা কঠিন সমস্যা উপ্পাস্হত। 

প্লেনটা খুব সম্ভবত জোর করে নামতে বাধ্য হবে এবং তাতে ক্ষাতগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা | 
আম এক্ষুনি ব্যাখ্যা দিতে পারছি না। জ।হাজটি অবতরন করার সমর কোন রকম 

নিয়ন্মনের মধ্যে থাকবে না বলেই ভয়ঙ্কর পচ্ভ।বনা দেখা 'দিয়েছে । ও মৃহর্তের 
জন্য অপরাদকের লোকটার কথা শোনার জন্য থামে । “তা আমরা একটা সাধারণ 
সাবধানতার কথা প্রচার করোছি। অগ্নি নির্বাপক দপ্তর তাদের সাজ সরঞ্জাম নিয়ে 
প্র্তৃত হয়ে থাকবে । কথাটা হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে, বিমান ক্ষে&্নের কাছ।কাছি 
বাঁড়গুলো কিছ; 'বিপদে পড়ে যেতে পারে । ও আবার শোনে । ভাল, আম 
আনন্দিত হলাম যে তুমি এটাই পরামর্শ দয়েছ । আমি জানি, মাঝরাতে মান;ষকে 
এভাবে জাগানো, একটা নারকীয় কাণ্ড। কিন্তু আমরা অবস্হাটাকে স্বাভাবিক 
রাখতে যথেষ্ট সতকতা নিচ্ছ। আমি আদৌ কোন নিশ্চয়তা দিতে পারছি না 
ষে প্লেনটা মাঠে নামবে । তাতে প্রেনটা হয়ত একটা বড় গত করবে বা অন্য ধোন 
বক নেবে । আবার হরত এর থেকে দূরে থাকবে । আমরা ভাগ্যবান যে 
বাইরের দিকে অর্থাং সি আইল্যান্ড 'ব্রজের দিকের কয়েকটা বাঁড়কে আমরা বলতে 

পারি তোমরা যেমন আছ থাক, চিন্তার কিছু নেই আমরা নিরাপদে, শহরের সবাঁকছ: 
বাঁচিয়ে প্লেনটাকে নামাতে পারব । আঁ, না এখনও বলতে পারাঁন! আমরা সম্ভবত 
প্রধান রানওয়ের পূর্ব দিকের প্রান্ত থেকে নিয়ে আসতে চেম্টা করব।' 

আবার বিরাতি। এবার বেশ দীঘ' সময় ধরে চলে। 'ধনাবাদ ইনসপেক্ুর | 

আমি তোমার সমস্যাটা বুঝতে পারছি । আখি তোমায় অনুরোধ করতাম না 

যাঁদ না ব্যাপারটা বড় ধরনের জরুরী হ'ত। আঁশ তোমার সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখব 1, কন্ট্রোলার টেলিফোন কেডেলে রেখে দেয় । তার মুখটা তখন দুশ্চিন্তায় 

যল্তুনাদগ্ধ। বেতার কেন্দ্রে বসা লোকটাকে ও জিজ্ঞেস করে) 4৭5১৪ কি আমাদের জন্য 
অপেক্ষা করছে? লোকাঁট উত্তর দেয় “না । কণ্দ্রোলার রুমাল বার করে মুখ 

মুছতে মুছতে বলে, রাত হয়ে যাচ্ছে। বড় ঘরে ওর কথা গমগম করছে । 

'আগ্ন নিবাপক আধকতা বেরিয়ে পড়েছে 1 সহকারি লোকটি জানায় । “আমি 

এখন এয়ারফোসের সাথে কথা বলাছ। ওরা জিজ্ঞেস করছে ওরা কোন সাহায্য 

করতে পারে কিনা । সহকারি তার বন্তব্য শেষ করে। 

“আমরা ওদের জানাব, যাঁদও আম ও রকম চিন্তা করাছ না। ওদের ধন্যবাদ |; 
উনি দেওয়াল মানচিত্র পর্যালোচনা করতে চলে গেলেন । রূমালটাকে পকেটের মধ্যে 
গৃ*জে দল। অন্যমনস্ক ভাবে তার আঙুল *:ন্য সিগারেটের প্যাকেটের মধ্যে 
নাড়াচড়া করে । কিপ্তু বিরন্ত হয়ে খাল প্যাকেটটা মেঝেতে ফেলে দেয় । 

“তোমাদের মধ্যে কে ধুমপান কর? ও প্রশ্ন করে। 

'এই যেস্যার। 
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ও একটা সিগারেট নিয়ে জৰালায় । তুমি বরং কাউকে কফির জন্য পাঠাও | 
আমাদের সবার এখন এ জানসটার দরকার ।, 

বূড়ারক ধরে ফিরে এসে জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছিল ! 
ও বলে, ক্রস কানাভার সব থেকে ওস্তাদ লোক হচ্ছে ক্যাপ্টেন ট্রেলভেন । ওরা 

ক্যাস্টেনকে ফোন করছে । আমার মনে হচ্ছে, ও এখন ওর বাড়িতে শষ্যায় ।” 
'যাঁদ প্রয়োজন পড়ে, পরালিশের ব্যবস্থা করেছি । ওরা এঁ ব্যাপারটা দেখবে । 

আমরা ওদের বলেছি খদব খারাপ অবন্হায় ওকে প্রয়োক্ন হবে। তুমি কি ট্রেলি- 
ভ্যানকে জান 2" 

কন্ট্রোলার বলে, আমার সাথে ওর সাক্ষাৎ হয়েছে । ও ভাল মানৃষের মধ্যে 
পড়ে । আমরা ভাগ্যবান যে ওকে পাওয়া যাবে 1 

বুডারক বলে, “আমার আশাকার ওকে নিশ্চৎ ভাবে ব্যবহার করতে পারি ।' 
'আমাদের বড়কর্তার খবর কি 2, 
ও বলে, “আম প্রেসিডেন্টকে ফোন করেছিলাম । ইতিমধ্যে সুইচ বোড' 

অপারেটর বলে, আমি সীটল এবং ক্যালগারি ধরোছিলাম । তারা অপেক্ষা করছে 
এবং জানতে চাইছে, আমরা পরিজ্কার ৭১৪ থেকে কোন সংবাদ পেয়েছিলাম 
"কনা ! | 

ওদের বলহ্যাঁ। বলষে আমরা প্রেনটাকে সোজাস্যাজ চালাব, কিম্তু ওদের 
বলে রাখা যে ওরা শোনবার জন্য আমাদের সঙ্গে ষেন যোগাযোগ রাখে । কোন 
অসুবিধা হ'লে বেন আমরা ঠিকমত সেটা শুনতে পাই ।' 

“ঠক আছে স্যার ) 
কণ্ট্রোলার বেতার কেন্দ্র অতিক্রম করে গয়ে মাইক্লোফোনটা তুলে নিল । ও বাতা 

প্রেরককে ঈশারা করে । সে বার্তাপ্রেরনের সুইচটা চালু করে দিল। কন্ট্রোলার 

বলে ওঠেন “ভ্যাগ্কুবার কন্ট্রোল থেকে ৭১৪ ক্লাইটকে বলাছ। 

স্পেনসারের তোতলানো উত্তর ধ্বান সম্প্রচারক বচ্ধের মধ্য থেকে বোরয়ে 
আপাছল ॥ বম্াট উত্চুতে ঘরের এক কোনে রাখা ছিল । তার সমস্ত কথা, “মে-ডে" 

গবপদের ডাক, এ সম্প্রচরক যন্ত্র থেকে বোরয়ে আসাছিল 
“3১৪ থেকে ভ্যাঞ্কুবারকে বলাছ। আম তো ভাবলাম আপনাদের: সাথে 

যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গেছে 1; 
ভ্যাঙ্কুবার থেকে ৭১৪1 কন্ট্রোলার বলাছ + আমরা তোমাদের সাহায্যের 

ব্যবস্হা করাছি । খুব শীঘ্র আবার যোগাযোগ করব ইতিমধ্যে বমান যোগাযোগ 
ব্যবস্হার মধ্যে আর কিছ করতে যেও না । বুঝতে পেরেছে কি? ওভার ।” 

স্পেনসারের কথার মধ্যে, অবজ্ঞা এবং রুক্ষতা ছুরির মত বেরিয়ে আসে। 

*৫১৪ থেকে ভ্যাঙ্কুবারকে বলাছ। দেখ, আমার ধারনা, আগেই তোমায় 

বলোছ, আগে কখনও আমায় এই ধরনের কাজ করতে হয় নি। অটোমেটিক 
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পাইলটের সাথে, সে কারণে নিশ্চিত ভাবে কোন রকম বোকামি বা চালাকি করার 
কথা ভাববার প্রসঙ্গই ওঠে না। ওভার ।; 

কশ্টোলার মুখটা খুলোছিল 'কিছু বলবে বলে কিন্তু পরক্ষনেই তা পরিবর্তন করে 
এবং সহকারিকে বলে, “রসেপসনে জানাও দ্রোলভ্যান পেশীছানোর সঙ্গে সঙ্গে তার 

সাথে যেন যোগাযোগ করা হয় । 

“ঠক আছে স্যার ৷ আাসিসট্যাঙ্ট আরও জানায় যে কর্তব্যরত আগ্ননর্বাপক 
আফসার সমস্ত কিছ পরণক্ষা করে ফিরে গেছেন । উনি রানওয়ের মধ্যে অবচ্হানরত 
সমস্ত গাডি, গ্যাস ওয়াগন সরিয়ে একটা ছাউানর মধ্যে নিয়ে যাচ্ছেন এবং দেখছেন 
যাতে ৭১৪ 274 পেশছাবার আগে সমস্ত ব্যাপারটা মিটে যায়! শহরের অগ্মি 
নিবাপক সংচ্হা তাদের সমস্ত সাজপর়ঞাম জড় করছে এখানে | 

'ভাল। আগ্রানর্বাপক সংস্হার প্রধান এখানে আসলে তাঁর সাথে কথা বলতে 
চাই। ৭১৪ পেখছালে, আম চাইনা আমাদের ট্রাকগুলো বাইরে তার কাছে যায় । 
যাঁদ তাকে আদৌ নামাতে পার । খুব সম্ভবত সে একটা খশ্ডে থাকবেন । বুড়ারক 
হঠাৎ বলে ওঠে, “ওহো, বলতে ভূলে গিয়েছিলাম, শহরের আফসের লোকজনের সঙ্গে 
সাংবাদিকরা যেকোন সময় এখানে এসে পড়বে 1” ও মোটা তজর্নী দিয়ে দাঁত 

খোঁচায় । মুখে ভেসে ওঠে আতঙ্ক সম্ভাব্য প্রাতাক্রয়া সম্পকে । তাড়াতাড় বলে, 
“বষয়টা তবে ম্যাপল লিফের পক্ষে সব থেকে খারাপ ব্যাপার যা আগে কখনও 
ঘটেনি । ভাব-তো একবার, প্রায় প্রতোক পাল্লকার প্রথম পাতায় থাকবে প্লেন ভাত 
লোক, তার মধ্যে অনেকেই অসুস্হ। কোন পাইলট নেই! এসব বাড় হয়ত খাল 
করে বাঁসচ্দাদ্ের 'ব্রজের কাছে জড়ো করা হবে । না, আর বলে কাজ নেই-_ 
কন্ট্রোলার বাধা 'দয়ে বলে. "তুমি বরং পি আরকে ব্যাপারটাকে প্রথম থেকে দেখতে 
বল। হাওয়ার্ডকে এখানে আসতে বল। বো ওর বাঁড়র ফোন নম্বর জানে । 

বুডাঁরক ঘাড় নেড়ে সৃইচ বোর্ড অপারেটারকে বলে। সে তখন ইর্মাজোম্স 
তালিকায় দ্রুত আঙুল বুলাচ্ছিল। এরপর ডায়াল করতে শুরু করে! হ্যালো 

হার, আমরা প্রেসকে এরকম একটা ব্যাপারে মাথা গোলাতে দিতে পারি না! রলিফ 
জানে ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখভাল করতে হবে । তাকে বল, প্রেসকে আমাদের 
গিছনে যাতে না ছোটে, তার ব্যবচ্ছা করতে । আমাদের এমন কাজ করতে হবে।' 

বুডারক, অধৈর্যোর সঙ্গে একটা টেলিফোন তুলে নিয়ে বলল, ক রকম আছে 2, 
অপারেটরকে জিজ্েস করে, ডান্তার ডোঁভডসনের কি হল ?, 

ীন একটা রাতের কল এ বোরয়েছেন ।” 
কে এখন ধরা যাবে না। আমি একটা সংবাদ পাঠিয়োছ। উীন তাড়াতাঁড় 

এসে পড়বেন ।' 

তুমি কি এটা জ্ৰানতে না? সবাঁকছুই আজ রাতে ঘটতে হবে? বাঁ টান 

দশ 'মাঁনটের ভিতর না আসেন তাহলে গুকে হাসপাতালে ফোন কর । ফ্লাইটনং ৭১৪ 
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এর ডান্তারের উপদেশের দরকার হতে পারে । এস এস 'ক্রপ। পিওর দোহাই দয়া 
করে জেগে থাক । এরকম একটা সময়ে কেউ ঘুমুতে পারে, তার কোন কারণ দেখতে 
পাঁরনা। বুডাঁরক, বেশ উদ্ভতোজতভাবে টোলফোনে বলে। 

সেই সময় শহরের বাইরে একটা সুন্দর ছোট বাড়ীতে একট। টোলফোন সমানে 
বেজে চলেছে । তার তীব্র শব্দ বাঁড়টার শান্তি বাঘিত করছিল । একটা ফর্সা হাত 
বিছানার চাদরের মধ্য থেকে বোরয়ে এসে বালিশের উপর পড়ে শান্ত হয়ে গেল। 
তারপর আবার নডে উঠল এবং অন্ধকারে বেড সইচের জন্য হাংড়াতে থাকল । 
হারপর আলোটা জবলে ওঠে! একজন মহিলার আকষণীয় মুখে ঘশশায়মান চক্ষু 
তারকা, উজবল আলোকে ভেলে উচ্ে । এরপর সাদা এমবোডারি কাজ করা রাতের 
"পাষাক পরা এক মাহলা । আত কঙ্টে টেলিফোনের কাছে পেশছায় । টেলিফোন 
কানে দিয়ে বলে, হাঁ । কে বলছেন 2? 

“পান কি মিসেস প্রোলভ্যান ৪. প্রশ্নকর্তার উগ্র কণ্ঠ স্বর । 

“হাঁ, প্রার ফিস ফিস করে মাহলা বলেন। কিন্তু আপাঁন কে ?' 
পমসেস, ট্রেলিভ্যান আজাব কি আপনার স্বামীর সঙ্গে কমা বলহে পারি ১" ওকে 

কোথায় পাব, বলতে পারেন 2 

ও এখানে নেই £ 
'এটা কি জরুরশ :' 
মিসেস বালিশের সাহংযো নেজেকে সোজা করেন, চেষ্টা করতে থাকেন নিজের 

ঘুমে ঘোরটাকে কাটিয়ে ওঠা: তার চিন্তায় ঘুরপাক খেতে লাগল যেন তান 
জেগে ঘুমুচ্ছেন । মিসেস, স্রোলভ্যান আপনি কি ওখানে আছেন, কয়েক মানটের 
মধ্যে পামরা ওখানে পেশছানের চেষ্টা করছি | 

'মসেপের গলায় বেশ রুক্ষভাব । ডান বললে, না আম ঘুমের ওষুধ খেয়েছি । 

দেখুন আপনি কে বলন হা, এনন পাতে ফোন করছেন কেন 2 
হাপনার ঘুম ভাঙানোর আনা দুহাখত । কন্তু বিন্দুমা্ু সমর নম্টড না করে 

প্রোলভ্যানের সাথে যোগাযোগ করতে ভামরা বাধা । ক্রুপ কানাডা বলাছ, এনার 
পো থেকে ) 

ভদ্রমাহলা এখন ধাতগ। উন বললেন আমার স্বামী এখন মায়ের কাছে 

আছেন কারণ তাঁর বাবা অসস্হ । আমার স্বামা তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁকে সাহায্য 
করছেন । 

'আচ্ছা, যায়গাঢা কি শহরের ভিতরই 1 | 

'হাঁ, এখান থেকে বেশঈ দুর নয় । তিনি টোলফোন নাম্বারটা দিলেন ।' 
'আপনাকে ধন্যবাদ । আমরা ওকে রং করাছ।' 
ভদ্রু মাহলা জিজ্ঞেস করলেন । শক হয়েছে বলুনতো 2? 
আম দুহাখত । বাখ্যা করার মত সময় হাতে নেই । আপনাকে আবার 
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ধন্যবাদ জানাই ॥ লাইনটা তখন বন্ধ হয়ে গেল। ভদুমহিলা পাজোড়া বিছানার 
বাইরে বার করে দিলেন । 'একজন সিনিয়র পাইলটের স্তর হিসাবে তিনি প্রাতদিন 
এই ধরনের সব অবিশ্বাস্য খবর পেতে অভ্যন্ত । যাঁদও তিন এই সব ব্যাপার তাঁর 
জীবনের একটা অবশ্যদ্ভাবী ব্যাপার বলে ধরে নয়েছেন, আবার এটা তাঁর একটা 

বড় অনন্তোষের কারণও বটে । যখন তাঁরা বিপদে পড়ে তখন পলকেই তাদের ননে 
পড়ে, একমান্ন পাইলট হ'সাবে তাদের গিবপদ উদ্ধারকর্তা 'হসাবে 2 ঠিক আছে যাঁদ 
তাঁকে জরুরী কোন প্রেন চালাতে হয় তবে তো তাকে বাড়তে তার ইউানফর্ এবং 
গাঁড়র জন্য আসতে হবে । তখন এক ফ্লাস্ক কফি এবং কিছ স্যান্ডউইচ বানিয়ে 
দেওয়া যানে । তিনি একটা টিলা পোবাক বার কনে পরলেন । ঘুম জড়ানো 

চোখে যেতে গিয়ে একটা হেট খেলেন । শোয়ার ঘর থেকে বোরয়ে সণ দিয়ে 
নিচে নেমে সোজা রান্নাঘরে গেলেন । 

দু মাইল দুরে পল গ্রোলভ্যান তখন তার বিশাল শরার প্রসারত করে মার 
বাঁড়র বৈঠকখানার গাঁদওরালা সোফায় গভীর ঘুমে নিমগ্ | 

ট্রোলভ্যানের বদ্ধা মা দটচেতা এবং খ্যাপাটাইপের । [তিনি অসুস্থ স্বামীর 
পাশে বসা ছেলেকে বলতেন সময় পেলে যেন নে কায়ক ঘণ্টার জন্য বিশ্রাম নিয়ে 
নৈয়। ওদের পারবারক ডাক্তারের আগের দিনের ঠরপোট বুড়ো লোকটার 

সাংঘাঁতক 'নউম্যাঁটিক জ্বরের প্রাতক্লয়াজনিত ভয় কেটে গেছে। এখন ওনার 
কেবল সযত্ব দেখা ভাল দরকার । ব্রোলভ্যান একটু ঘুমানোর সুযোগ পেয়ে সবার 
কাছে কৃতজ্ঞ ॥ কেবলমান্র ৩৬ ঘণ্টা আগে ওকে টোঁকও থেকে অঠোনা, একটা 
গ.রৃত্বপূর্ণ ট্রিপ দিতে হয়েছে । একপ্ল সংসদীয় মিশনকে পৌছাতে হয়েছে। 
তারপর নেমে অসস্হ বাবার পাশে নিদ্রাহীন ভ।বে কেটেছে । 

ওর হাতে ঝাঁকুনি দরে ঘুষ ভাঙানো হয় । ঘুম ভাঙ্গতেই ও দেখছে পেল গর 
বৃদ্ধা মা ওর দিকে ঝুকে আছেন । 

“ঠক আছে মা, আমি এখনই বাবার ওখানে যাচ্ছি |” ও বলে। 

নারে, বাপারটা তা নয়। তোর বাবা শিশুর মতো ঘুমুচ্ছে। আসলে 

এয়ারপোর্ট থেকে ফোন এসেছে । আম ওদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম তোমার 

বিশ্রাম দরঙার ॥। কিন্তু ওরা জোর করতে থাকল । অ'ম মনে কার এটা বাজে 

বাযাপার। তাই পকালের জনা একট; অপেক্ষা করতে পারল না। 
পৃঠক আছে। আম অসাছ।” ও বলে। ও উঠে দাঁড়য়ে ভাবে, আবার কি 

ও ভালভাবে ঘ্মোতে পারে 2 ও অদ্ধেক পোষাক পরা অবগ্হায় শুয়ে পড়েছিল । 
জ্যাকেট এবং টাইটা খ.লেই ও শোফায় শুয়ে পড়েছিল । 

ও মোজা পায়ে দরজার দিকে গেল । তারপর হলঘরে গিয়ে ঢেলিফোন ধরল। 
ওর মাও [পছন পিছন হাজর হলেন । 

'ব্রোেলভ্যান বলাছ।, ও বলে। 
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প্ল, জিমব্রায়াণ্ট বলাছ ।॥ কথাগুলো ভীষন ও জরুরণ। 
“আমরা সাত খুব চিন্ভিত। পল তোমায় আমাদের ভীষণ দরকার । তুমি কি 

সোজা চলে আসতে পার 2, 

“কেন, কি হয়েছে 2, 
“আমরা এখানে প্রকৃতই মৃস্কিলে পড়োছ । দেখ, মাপল [লিফ চারি এমতপ্রস-্ 

নামে পুনরায় চালু হয় একটা প্রেন। সোট উইানপেগ থেকে কিছু পাাসেঞ্জার 

তুলেছিল । এই ফ্লাণের দুজন পাইলটই সাংঘাতিক অসংস্হ। তাদের ফুডপয়জানং 
হয়েছে ।, 

শক? দুজন পাইলটই ?, 

“ঠিক তাই। এটা এখন সবোচ্চ গুরুত্বপূণ [বিষয় । প্লেনের মধ একজন আছেন, 
যান ক্দ্রোলে বসে আছেন সে কিনা দাঘ বছর কয়েক প্লেন চালনার আভঙ্ঞত। থেকে 
বাত । সৌভাগ্াযবশত প্লেনচা অটোমোটিক পাইলত)র দ্বারা চালিত হচ্ছে। ম্যাপল 
'লফ, এখানে কোন লোক পায় নি। আমরা চাই তুমি এখানে এসে ওর সাথে কথা 
বল, যাতে ও প্লেনটাকে নচে নামাতে পারে & তুমি কিপারবেনা? 

“কট আম জাননা । এটা একঢা বিশাল আদেশ । ট্রোলভান তার িষ্ট- 
ওয়াচের |দকে দেখে । এসে কঠি 

সেও দঃঘণ্টার ব্যাপার । আমাংদর এখনই কিছ কপতে হবে ॥ দেখ, আম 

শহরের দক্ষিণ [দক থেকে কথা বলাছি। তোমার ঠিকানা কি? 
ট্রেলিভ্যান ওর ঠিকানা জানায় । 'একঠা পুলিশ কার কয়েক মনিঢের মধ্যে 

তোমার তুলে নেবে। তুম যখন এখনে আসবে, সোঙ্গা কশ্ট্রোলরচম চলে 

যেও ॥ 

ণঠক আছে । আমি এখন আমার কাজে যাচ্ছি।? 
“তোমার প্রসন্ন ভাগ্য আশ। করি পল 
তুমি তো আর ভাঁওতা [দচ্ছ না।' 
ও ফোন রেখে দিয়ে বৈঠকখানায় এল । সেজুতো পরল, কিনতু 'কতে লাগায় 

না। ওর মা, ওর জ্যাকেট এনে দিল। 

উাঁন উদ্ধিগ্নের সাথে 'জজ্রেস করেন) 'এসব কিরে 
এয়ারপোর্টে বপদ দেখা দিয়েছে । বড়ই খারাপ সমস্যা । আমার জনা একটা 

পহাীলশগাঁড় আসছে, ওখানে নিয়ে যাবার জন্য |” 
&০০৫- $ পুলিশ! ৰ 

“শোন, শোন”, ও হাত দিয়ে মাকে জাড়র়ে ধরে । 'আরে বাবা, এতে তোমার 

কোন চিন্তার কারণ নেই ॥ কিন্তু ওরা আমার সাহায্য চায় ।;. 

“রাতের বাক সময়টা, তোমাকে ছেড়ে আমার থাকতে হবে ।' ও তার পাইপ ও 

তামাক পকেটে ঢুকিয়ে নিল। 
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“এক মানট।' ও যেতে যেতে থেমে গিয়ে বলে । এরা ফকিকরে জানল আমি 
এখানে ?, 

আমি বলতে পারি না। সম্ভবত, ওরা ডালসিকে প্রথমে ফোন করে ।, 

হ্যাঁ নিশ্চয়ই এরকমটাই হয়েছে ।' মা, তুম কিওকে একবার রিং করবে? 
এবং ওকে জানাতে বল সব ঠিকঠাক আছে কিনা?, 

হ্যাঁ । আম নিশ্য়ই করাছ। কিন্তু পল, সমস্যাটা কি নিয়ে? 

'একজন পাইলট একটা প্রেনে অসমস্থ হয়ে পড়েছে । প্রেনটা শিগাগর এখানে 

পৌঁছানোর কথা । ওরা চাইছে আম পাইলটকে এখান থেকে নিদেশ (দিয়ে নিচে 

নামাই--যাঁদ আম পার।' 

এবার মাকে কেমন হতভম্বের মত লাগে । উন বলেন, শক বলছিস? কথা 

বলে নিচে নামানো | তিনি প্ৰনাবংত্তি করলেন | 'যাঁদ পাইলট অসুস্থ হয়ে থাকে, 
তবে কে চালাচ্ছে, প্লেনকে 7 

আমি, মা, অবশ্য মাটি থেকে । অথবা, আমি চেষ্টা করতে চলেছি।' 

“আম বুঝলাম না।? 
“হতে পারে আমি কোনটাই করব না। প্রোলভ্যান একটা পীলশের গাঁড় 

[পিছনে বসতে বসতে বলে ওঠে । 

গাঁড়টা ধরে ধীরে টপ গিয়ারে চলতে থাকে । রাস্তার আলোগুলো মহত 

মৃহূর্তে চলে যাচ্ছে। 1স্পডোমিটার ধীরে ধীরে ৭৫ এর কাঁটা পোরয়ে যায়। 

গাঁড়র সাইরেন রান্রর আকাশে বাজতে বাজতে চলে । 

ড্রাইভারের পাশে বসা পাঁলশ সাজে্ট বলে ওঠে, মাঠের উপর রাতটাকে কি বড় 

লাগছে? 
আমিও তাই মনে কার। আচ্ছা তুমি কি বলতে পারে প্রকৃত ব্যাপারটা ঘটছে 2" 

সাজেন্টি বাইরের কে মহখ বাঁড়য়ে দেখে নয়ে বলল, “আমার কাছে যা খবর 
আছে, তা পরীক্ষা করে বলতে পাঁর। সমস্ত গাঁড় এয়ারপোর্টে পাঠানো হচ্ছে, 
সেখানে কাজ করার জন্য । এর অথ" যাঁদ কোন কারণে ব্রিজ এস্টেট পাঁরচ্কার করতে 
হয় । আমরাও সেখানে যাচ্ছি যতক্ষণ ওরা আমায় এবং তোমার জন্য ফেরৎ পাঠায় । 
আমি বলব ওরা আশা করছে ভার কিছ? ওপর থেকে পড়ে নারকীয় ব্যাপার করে 

তুলতে পারে ।' 
ছোকরা ড্রাইডার বলে ওঠে, আপনি কি জানেন, কেন 2 এটা অন:মান করা 

যায় একটা বড় আম" জেটে করে নিউক্লিয়ার বোম ভার্ত হয়ে আসছে ।? 

“তুম আমার প্রাত সদয় হয়ে একটু শোন ।” সার্জেন্ট বেশ অবজ্ঞার সাথে বলে 
“তোমাকে নিয়ে মৃস্কিল হচ্ছে, তুমি বড় বেশণ কামক (মজাদার ) গজ্প পড় ।, 

ট্রোলভান দীতে দাঁত চেপে ভাবতে থাকে ও কথনও কত তাড়াতাড়ি এয্লারপোটে' 

৭ 



পেশছাতে পারে না। মৃহতে মৃহযতে চিত্র বদলায় । ওরা মারপোল পেশিতে 
না পৌছতে ওক ব্রিজ পোৌরয়ে লুল আইল্যাণ্ডে পড়ে । পরক্ষণেই নদখর মোহানা 
পোরয়েই সি আইল্যান্ডে পড়ে। যেতে যেতে নজরে পড়ে দ্রুতগামশ রণপোতের 
নাবিকরা দরজায় দাড়ানো ভশীতাবহল বাঁড়র লোকদের সাথে কথা বলছে । ওদের 
গাড়ির গত দ্রুত এয়ারপোটের রাস্তায় । সীমানার নিচ, লম্বা বাঁড়গুলোর আলো 
দেখতে পায় । ওগ;লো যেন ঈশারায় ওদের ডাকছে । হঠাত ব্রেক কষাতে গাড়ির 
চাকায় প্রাতবাদের ধ্যান কশকয়ে ওঠে । একটা আণ্ন নিবপিক গাঁড় অলসভাবে 
টার্ন নাচ্ছল। মার্জেণ্টের মুখ থেকে চাপা আভসম্পাত বোরয়ে আসে । 

প্রধান অভ্যর্থনা-বাঁড়র কাছে প্রোলভ্যান গাড় থেকে বোরয়ে এাগয়ে যেতে থাকে 
দরজার পর দরজা পার হয়ে । সাইরেনের আত্নাদ আসার আগে ভিড়ের জায়গাটা 
পার হয়ে গেল। কমিশনারকে দেখে হাত নাড়ে । তিনি ওকে দেখে তাড়াতাড়ি 
ওখানে হাঞ্জর হন। দৌলভ্যান প্রশাসন বাড়ির কণ্ব্রোলরমে সোজা হা'জর 
হয় । তার আকাঁতর মাগুষের তুলনায় সে একটু বেশ জোরেই হাটতে পারে । সম্ভবত 
ওর স্বাধীনভাবে অঙ্গ প্রতাঙ্গ চালনা, শস্ত সমর্থ গড়নের চেহারা, লম্বা লম্বা সংন্দর 
চুল, ঝংকে পড়া শন্ত মুখায়ব _-সবটা 'মালয়ে মেয়েদের কাছে পরম আকর্ষণীয় । ওর 
চেহারা, পোধ্যাক এবং অনসম্ধানগ চাহনি দেখে মন হায় যেন একখণ্ড কাঠের উপর 
অনাভজ্ঞ হাতের খোদাই করা মৃর্তি। প্রোলভ্যানের যথেন্ট সঃনাম ছিল ভাল 
নিয়মানযবর্তক হিসাবে । কমণ্চারর 'স্হর জলঙ্র, এবং নীলাভ চোখের দিকে 
তাকানো সম্ভব হয়না। ও কণ্ট্োল রূমে প্রবেশ করল। বুডাঁরক তখনও ফোন 
কবে চলেছে । 

"মা স্যার, না ও শিক্ষিত ক্যাপ্টেন । যুঞ্গের সময় ও এক ইঞজিনওয়লা ফাইটার 

চালাত! তারপর থেকে কোন কিছুই '-" 
হা] আম ওদের ওটা 'ঞজচ্ছদেস করেছি । প্রেনের এই ডান্তার বলছে" 
কস্ট্রালার, ট্রোলভ্যানের দিকে দ্রুত এাঁগয়ে যায় তাকে আভবাদন জানাবার 

জন্য । ক্যাপ্টেন, তোমায় দেখে আমার দারুন আনন্দ হচ্ছে । 

প্লোলভ্যান প্রত্যাভিবাদন জানরে বলে, “এই লোকাটিই কি এমপ্রেস থেকে কথা 
বলছে? প্রশ্ন করে। | 

হ্যাঁ। মান্ট্রল থেকে ওর প্রোসডেণ্টের সবে ঘুম ভেঙ্গেছে । বন্ধ লোকটা দূর 

থেকে ফোন করছে । ব্যাপারটায় অতান্থ অসথ । আমও তাই ), 

“ফোনটা এখানে আসা উচিৎ হয় নি। তাড়াতাঁড় কর। তুম কি তাড়াতাঁড় 

করবে? বৃডাঁরক টৌলফোনে বলে, আমরা আর ক করতে পার? বন্ডরিক দারুন 
ঘামাছল । আমাদের ওকে কথা বলে নিচে নামাতে হবে। আম ক্প-কানাডার 

প্রধান পাইলট, ক্যাণ্টেন খ্রোলভ্যানের সম্ধান পেয়েছি। উান এক্ষান প্রবেশ 
করলেন। আমরা বেতারে যাচ্ছ একটা চেক লস্ট 'নম়্ে এবং ওনাকে এখানে আনার 
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চেষ্টা করাছি..'আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি স্যার''*নিশ্চয়ই । কাজটা সাংঘাতিক 
ঝ$কর, কিন্তু আপাঁন কি ভাল অন্য কিছ চিন্তা করছেন ? 

বেতার প্রেরকের হাত থেকে ৭১৪ এর মেসেজের বোডটা নিয়ে যত্র করে পড়তে 
থাকে । শাশ্তভাবে ও বলে, আবহাওয়ার খবরটা কোথায় ৯ ওকে আবহাওয়ার 

1রপোর্ট এাগয়ে দিলে, ও পড়তে থাকে ১ ও, কাজগলো নামিয়ে রেখে, পাইপটায় 
তামাক ভর্ভ করতে করতে, কপ্ট্রোলারের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকায় । বুডাঁরক 
তখনও কথা বলে চলেছে । 

“আম এ ব্যাপারে ভেবোছিলাম স্যার । হাওয়া আমাদের 'দিক থেকে প্রেসকে 
সামলাবে। তারা এখনও ব্যাপারগায় আসোন'"'হ্যা, হ্যাঁ, আমরা উইীনিপেগ থেকে, 
[বমানের খাবার যোগান বন্ধ করে (দিয়েছি । এই যা আমরা জান কন্ট্রোলার, 
ট্রোলভ্যানকে 'জিজ্ঞেস করে, তুমি কি ভাবছ ?' 

পাইলট মুখে শখ্দ করল, কিন্তু কন্ট্রোলারের কথার জবাব না 'দয়ে ক্লিপ 
বোর্ডটাকে আবার তুলে নিল । পাইপটাকে টেনে নিয়ে ও বাতগিহলো গভীরভাবে 
পড়তে থাকে । একক্রন ছোকরা ঘরের পিছন দক 'দয়ে হাজর হ'ল। সেপাদয়ে 
দরঞ্জাটা খোলে । লোকটার হাতে কফির ট্রে। তাতে কাঁফর কাটু'ন। একটা কাটুন 
কশ্টোলারকে দয়ে অনাট ট্রোলভ্াযানের সামনে নাধময়ে রাখে । প্রোলভ্যান ওকে 
নজর দেয় না। 

“*'ইিএ হ'ল ০৫০৫ প্যাসাফক সময়” । বুডাঁরকের গলার ক্লুদ্ধতা বেড়ে যায়। 
“আমার এমন অনেক কাজ স্যার: ॥। আমার এখন এইটা নিয়ে পড়তে হবে..আমি 
আপনাকে ফোন করব-"*আমি যখনই আতারন্ত কিছ; জানতে পারব, আপনাকে 
জানাব.''হ্া, হ্যাঁ গুড বাই।” টোলফোনটা রেখে ও মুখ দিয়ে হাওয়া বার করে 

তাঁগ্তর শব্দ করে। তারপর ট্রোলিভ্যানের দিকে ফিরে বলে, “তোমার এখানে আসার 
জন্য ধন্যবাদ । সবাক; পেয়ছ তো 2 

ব্রোলভান রিপবোরটা তুলে বলে, “এখানে সমন্ত কাহিনশ লেখা আছে ।? 
হ1এটা মামরা সবাই জানি। এখন আম যাচাই তা হল তুম হালধর। 

তোমার নদেশ মত ছোকরা তে প্লেনটাকে নাময়ে আনতে পারে তাই কর। 
তোমায় তাকে নিদেশ দিতে হবে অনেক । তাকে বোঝাতে হবে, তার প্লেন ঠিক 
রাস্তায় চলছে । তোময় তাকে নামবার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নগীরক্ষা সম্পকে" 
জানাতে হবে, তোমার তার সাথে কথা বলতে হবে, এাগয়ে আসার ব্যাপারে এবং 
আমাকে পাহাধ্য কর । তোমায় তাকে বলতে হবে সোজা মাটিতে নেমে আসতে । 
তুম পারবে কি? 

প্রোলভ্যান, অ5%লভাবে বলে, “আমি অবিশ্বাস্য কিছ? মেটাতে পারি না। তুমি 
জান সে লোকটা কেবল যুদ্ধের বিমান চালিয়েছে! একটা চার ইঞজিনওয়ালা যার 

বিমান, চালনা ও 1বমান ক্ষেত্রে অবতরণ করান খুবই কাঁঠন কাজ, প্র॥য় অসপ্তব বলা 
যায়।' 
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বৃডাঁরক 15ধকার করে বল, শনশ্চযর়ই আম এটাজানি। অশাম বানডিকে কি 

বললাম তম শনেছ 2 কিন্তু তোমার কি অন্য পারকল্পনা মাথায় আসছে ?? 
' “না ।? প্রোলভ্যান ধীরে ধীরে বলে । “আমার অন্য কিছ ধারণা আসছে না। 
আম নিশ্চিত হতে চাইছিলাম যে ব্যাপারটার মধো আপনারা প্রবেশ করছেন, তা 
সঠিকভাবে আপনাদের জানা আছে কনা ।, 

“শান 1 বুডারক ক্ুদ্ধভাবে চংকার করে ওঠে । এক জাহাজ যাতরগ তার 

মধ্যে কেউ কেউ মরতে বসেছে, এর ভিতর পাইলটরাও আছে । বছরের সব থেকে 

ঝড় বিমান দুঘণ্টনা । আমরা এই সমস্যার মধ্যে আমরা প্রবেশ করোছি 

'তোমার মেজাজ ঠক রাখ ।” ছ্রোলভ্যাণ শাতলভাবে বলে । চিংকার করে লাভ 

নেই । এতে আমরা চোখে সবের ফুল দেখব । ও রুপবোডের দ্বিকে এক ঝলক 
দজ্ট দিয়ে দেওয়াল ম্যাপে নিজেকে নিয়োজিত করে । সমস্ত ব্যাপারটা খুব কঠিন 
এবং সময় সাপেক্ষ । আঁম চাই ব্যাপারটা সবাই ভাল করে বুঝুক। 

“ঠক আছে মহাশয় ! ক্যাপ্টেন, তুম যে ঝঠুকর কথা বলছ তা সবই ঠক। 
আমরা তোমার সাথে একমত ।, 

“আমরা ক করব । তাহলে 2 বূডারক গোঁরায়ের মত বলে । 
“বেশ কথা ।” দ্রোলভ্যানের শান্ত জবাব । আমর? তাহলে আরম্ভ কার ॥ ও 

রোঁডিও অপারেটরের (বেতার কার্মর ) কাছে গেল। তুম কি ৭১৪-এর সাথে 
সোজাসহাজ যোগাযোগ করতে পারছ 2, 

হা, কাগ্টেন। খুব ভালভাবে গ্রহণ করছে। আমরা যেকোন সময় ওদের 
ডাকতে পার ।ঃ 

“ত হলে ডাক ।' 

অপারেটর ছেলোট বেতার প্রেরণ যন্মের সুইচ চালু করেছিল । ফ্লাইট ৭১৪ 

ভ্যাঙ্কুবার বলছি। তুম পড়তে পারছ? ওভার ।* 
হাঁ ভ্যাৎকুবার ।” স্পেনসারের গলা ভেসে আসে মাইকের মধ্যে থেকে। 

'আমি তোমার কথা পাঁরজ্কার শুনতে পাচ্ছি । এাগরে যাও)? 
অপারে্র, মাইক্রোফোনের স্ট্যান্ডটা দ্রোলভ্যানকে দেয় । 
«আচ্ছা ক্যাপ্টেন, এখন সব কিছুই আপনার ॥ - 

“আম কি ৭ ৪-এর সাথে কথা বলাছ? বলে বাও।* 

ত্রোলভ্যানের হাতে তখন মাইক্লোফোনের স্ট্যান্ড । ওর তারঢা মেঝেয় 

ল্টোচ্ছে। ট্রেলভাান ঘরের অন্য লোকগ্লোর 'দিকে পন ফিরে দাঁড়য়ে। ওর 

পা-জোড়া প্রসারিত, ও এক দ:স্টিতে দেওয়াল ম্যাপের দিকে তাকয়োছিল। ওর 

বরফ শশতল দৃচ্টি দূরে গ্ছির বন্ধ হয়োছিল। যখন ও কথা বলছিল তখন গ্থির ও 

অচগ্তল ছিল এবং বাচনে স্বাভাবিক ও 'বিশ্বস্তা পূর্ণ । 

“হ্যালো, ফ্লাইট ৭১৪, ভ্যাৎকুবার বলাছ। আমার নাম পল ট্রোলভ্যান। 
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আম ক্রস কানাডা এয়ার লাইনসের ক্যাপ্টেন । আমার এখনকার কাজ হ'লো, 
তোমায় উড়তে সাহাধ্য করা । আমাদের খুব একটা অসবিধা নেই । আমি জজ 
স্পেনসারের সাথে কথা বলতে ইচ্ছুক এবং তোমার বিমান ওড়াবার আভজ্ঞতা সম্পর্কে 
একটু জানতে ইচ্ছুক জর্জ।+ 

ওর পিছনে বুডারকের সরল মুখে বঙ্গাহশীন নারভাপ-জনিত কম্পন এবং এ 
কখনও হাপানির টান শোনা যেতে লাগল । 

সাজ 

রাত ০৩'২৬--০৩২০ 

উত্তেজত স্পেনসারের এক ঝলক অনিচ্ছযক দাহ্ট তার পাশে বসা মেয়েটির দিকে 
বিদ্ধ করে। মেয়েটার চোখ জোড়া ইনস্ট্রমেণ্ট প্যানেলের সবুজ আলোর আভার 
মধ্যে স্পেনসারের মুখের দিকে নিবদ্ধ । তার দ-ম্টি অন্যার্দকে চলে গেল । দে 

একমনে বেতার বাতা শুনতে থাকল । 

প্রোৌলভ্যান বলাছল উদাহরণস্বরূপ তোমার কতঘণ্ট। বিমান চালনার আভিজ্ঞত। 
আছে? এখানকার সংবাদ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে তোমার এক-ইঞিনওয়ালা যুদ্ধ 
বিমান চালনার অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু বহ্ ইঞ্জিনওয়ালা বিমান চালনার 
আভজ্ঞতা কি তোমার আছে? তোমার কাছ থেকে শুনতে ইচ্ছৃক স্পেনসার ।' 
স্পেনসারের মুখট: তখন এমনই শুকনো যেসে প্রথমে কথাই বলতে পারল না। 
ও গলাটা পারশ্কার করল । 'হেলো ভাঙ্কুবার ৭১৪ বলাছি॥ ক্যাপ্টেন তোমার 
সাথে সাক্ষাং হয়ে খাঁশ হলাম ॥। ধিচ্তু একটা অনহরোধ, আমরা যেন পরস্পরকে 
বিরস্ত না করি। আমি মনে কর জনেই অবন্থাটা বুঝতে পারাছি। আমার 
এখন পধন্ত যা আভজ্ঞতা তা হ'ল এক ইঞ্জিন ঘৃ্ত প্লেনের। স্পিফায়ার এবং 

মান্তাংস এই দুই দুটো মান চািয়োছি__সবসাকুলো হাজার ঘণ্টা হবে । কিচ্তু 
সেও তো তের বছর আগেকার ঘটনা । তারপর থেকে আম ছুই ছ:হনি। 
তুম 'কি ব্যাপারটা বযঝেছ 2 ওভার ।* 

ওর জন্য কোন চিন্তা কোর না, জর্জ । এটা যেন বাই সাইকেল চালানো ॥ 
তুমি কখনও ভুলবে না। তোমার ধরা থাকবে । তাই নাঃ, 

ভ্যাকুবার কন্ট্রোলে দ্রৌলভ্যান কথা বলার বোতামটা টিপে সংযোগ বিচ্ছিন্ন 
কর। মাইক্রোফোনের হাতলটা ওর ধরা আছে। কশ্ট্রোলারের পাঠানো স্লিপের 
[দিকে তাঁকয়ে পড়তে থাকে । কন্ট্রোলার বলে, “ওকে এই রাস্তার নিয়ে আনার 
চেষ্টা কর। এয়ারফোর্স এক্ষবীণ র্যাডার দিয়ে পরণীক্ষা করিয়েছে । ও থামে। 

ওর কথাটা কিছুটা প্যাঁচানো মনে হচ্ছে, তাই নয় ?, 
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ট্রোলিভ্যান প্রতুযুন্তরে বাঙ্গভাবে বলে, “ওকি নিজের মতো পরবে নাঃ আমাদের 
ওকে বি*বাস যোগাতে হবে । ওটা ছাড়া, কোন কিছু বাঁচানো যাবেনা । যাই 
ঘটক না কেন, কিছুতেই ওর আত্মীব*্বাস হারানো চলবে না। তুম ওটা নামিয়ে 
রাখ। রাখবে কি? কন্ট্রোলারের সহকারিকে বলে, সে টেলিফোনে কথা বলছিল ॥ 

'যা্ঘ এই ছোকরা আমার কথা পাঁরচ্কারভাবে শুনতে না পায়, তাহলে ও 
তাড়াতাড়ি বিপদে পড়ে ধাবে এবং তখন এ-ব্যাপারে আমাদের কিছুই করার থাকবে 

না। পরক্ষণে বাতাঁ প্রেরকের দিকে ফিরে বলে, ঠিক আছে শোন নিশ্চংভাবে 
আকাশে ওদের সাথে যোগাযোগ হারানো চলবে না, তারপর ও আবার বিচ্ছিন্ন 
যোগাযোগ ষল্মকে সংযোগ করে । 

ও বলতে থাকে “৭১৪, গ্রেলিভা।ন বলাছ। ভুমি এখনও অটোপাইলটের 
জ্গারগায় বসে, তাই না ৪ 

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসে, হা, ক্যাষ্টেন, তাই । 

'ভালজর্জ। কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি অটোপাইল/কে অকেজো করে, নিজে 

পাইলটের দায়িত্তে বসবে এবং প্রেনের উপর কত্তত্বের স্বাদ পাবে । ওদের চালিয়ে 

তোমার কিছুটা অভ্যাস হয়ে গেলে তুমি তখন তোমার পথটাকে কিছুটা পাঁরবর্তন 
করতে পারবে । তুমি ওদের উপর হাত লাগানোর আগে খুব ভালভাবে শোন । 
যখন তুম প্লেনকে আয়ত্তে এনে চালনা করতে যাবে তখন মনে হবে প্রেনটা যুদ্ধ 
বিমানের তুলনায় বেশ ভারী ও মষ্থর । কস্তু এতে নিজেকে 'বিড়ান্বত মনে কর না। 
এটা একেবারে স্বাভাবিক ব্যাপার । তোমার অনেক প্রেন চালনার আভঙ্ঞতা 
আছে। সংতরাং ব্যাপারটাকে শ্ছির ও সংন্দরভাবে গ্রহণ কর। তুম প্রেনের গাতবেগ 
সব সময় লক্ষ করে যাও এবং কিছুতেই গাঁতিবেগ ১২০ নট-এর নিচে যাতে না নামে 
সৌদিকে নজর রাখবে ।. সে সময় প্লেনের চাকা এবং পাখনা উদ্ধ'মথ থাকবে । তা 
না হলে তুমি স্থির হয়ে ধাবে। মামি ব্যাপারটা পুনরাবৃত্তি করছ তোমার বোঝার 
সুবিধার জন্য । সব সম্পূণভাবে নিশ্চিত হয়ে নেবে । তোমার প্লেনের গাতি যেন 

কিছুতে ১২০-এর নিচে না নামে । এখন আর একটা বিষয় আছে । তোমার সঙ্গে 

[ক আর কেউ আছে যে কিনা বেকার আদান প্রদানের ব্যাপারটা সামলাতে পারে 
এবং তোমাকে স্বাধীনভাবে প্লেন চালনার জন্য ছেড়ে দিতে পারে ? 

হ্যাঁ ভ্যাঙ্কুবার এখানে বিমান সেবক! আমার সাথে আছে। ও বেতারের 

ব্যাপারটা সামলাতে পারবে । জেনেথ এখন এ 1বষয়ের সবটাই তোমার |; 

হ্যালো ভ্যাঙ্কুধার বিমান সৌবকা জেনেথ বেনসন কথা বলবে । ওভার ।” 

ঘ্রৌলভ্যান বলে, “কেন জেনেথ তুম কেন ? আমি তোমার গলা কোথাও শুনেছি । 

এখন তুমি আমার কথা জজ্জকে বলবে । তাই নয় কি? বেশ এখন জেনেথ আজি 

চাই, তুম গাঁতবেগের কাঁটার দিকে নজর রাখবে । মনে রাখবে, কোন এরোপ্রেন 

বারুতে ভাসে. তার সামনের গাতবেগের জন্য । তুমি যতি গাঁতকে অনেক কমতে দাও 
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তাহলে প্লেনটা চ্ছির হয়ে বাবে এবং সাঙ্গ সঙ্গে বায় থৈকে 'বরিয়ে পড়বে । যেকোন 
সময় 457 রিডিং দেয় ১২০ নট! তুমি জজকে সমানে এটা জানয়ে যাবে। 

তোমার কাছে পরিষ্কার জেনেথ ?, 
হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন, আমি বঝেছি।? 
“আবার জজের সঙ্গে কথা বলতে হচ্ছে, তুম জাহাজটাকে ধীরে স্বচ্ছক্দে চালাও ॥ 

আমি চাই অটোপাইলটের চাঁব খংলে নাও । কন্ট্রোল কলমের উপর এাঁট 'চীহ্ত 
করা আদ্ছ। এবার প্রেলকে নিজের আর়ন্তে নিয়ে এস । একে সোজা এবং লেভেলে 

নিয়ে এস জজ । এবার প্রেনের মধ্যেকার কৃিম 'দিগন্ডের দকে লক্ষ কর। বায়ুর 
গতি এক রকম রাখ । দিক নিরেশ কাঁটা যা কিনা ওপর নিচ করে জিরো চিহ্ছিত 
জায়গার থাকা দরকার । ঠিক আছে 2 এখন শুর কর), 

স্পেনসার তার দক্ষিণ মধামাটি অটোপাইলটের বোতাম চাপতে, ওঢা খুলে 
গেল । তার মুখ দট। হাত জোড়া প্রস্তুত হয়ে আছে যেকোন অবস্থাকে সামাল 
দেওয়ার জন্য । ও যেন ওর ইস্পাত কঠিন শরণর দেখে মনে হচ্ছে ও যেন এক অনা 

মান্ষ। 

ও ধারে ধারে জেনেথকে বলে, “তিমি ওকে বলে দাও, আমি এখন সুইচগহলো 
চালাচ্ছি । জেনেথ বেতার মারফৎ ওর কথা জানিয়ে দেয় ॥ মৃহাতেরি জনা 
স্পেনসারের হাতে ঢেউ খেলে যায়। তারপর ও সংকঁ্গত মনে বোতামে চাপ 
দেয় । বমান একটু দুলে ওঠে । কিন্তু এ প্রবনতাকে সংশোধন করে নেয় । প্লেনাট 
রবার বারের উপর রাথা স্পেনসারের পায়ে যথেষ্ট সাড়া পাচ্ছিল। কণপ্ট্রোলের 

ওপর কাঁপৃনতে মনে হচ্ছিল তার শরীরের মধা 'দিয়ে যেন বিদ্যুৎ প্রব।হ বয়ে 
যাচ্ছে 

ও জেনেথকে বলে, 'ওকে জানিয়ে দাও "ঠিক আছে।' তার নাভ দ্ঢ় থেকে 

দচতর হয়। 

ট্রেলিভ্যান জেনেথের অদ্ভূত মাচ্ট এবং শাস্থ স্বর খুলতে পায়। ৭ ৪ বলাছ 
আমরা সোজা এবং লেভেলে চলোছি।" 

“জর্জ, সাতি। ভাল কাজ করছ । এবার যেই বুঝবে প্লেন তোমার আওতে এসে 
গেছে সম্পূর্ণ তখন তুম ছোট ছোট কয়েকগা বাঁক নেওয়ার চেম্টা কর। তবে 
বাঁক যেন দুই থেকে তিন 'ডাগ্রর বেশী না হয়। তুম কি বাঁক নেওয়ার 

[নদেশি কাটা দেখতে পাচ্ছ? এটা একটা ডান্দকে একেবারে তোমার চোখের সামনে 
প্যানেল লাইটের আবরণের ঠিক পাশে! ভার" । দ্রৌলভ্যান চোখ বজ্ধ করে 
ককপিটের নক্সাটা স্মতিতে আনবার চেম্টা কয়তে থাকে । ও চোখে মেলে বেতার 

প্রেরককে বলে, “দেখ, 'বমানের এই মানহষটার সঙ্গে আমার এখন অনেক কাজ । 

কিভাবে আরম্ভ করতে হবে এবং প্রেনটাকে মাটিতে নামিয়ে আনতে হবে সমস্ত 

ব্যাপারটার মধ্যে একটা পাঁরক্পনার দরকার । এটা লময় সাপেক্ষ ॥ তুম প্লেনের 
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দিক নির্ণয়কার যক্তের (7২৪৫81) প্রধান পরচালককে ধর । অমি ওর সাথে কথা 
বলব। বুঝতে পেরেছ 2 

নিশব্দভাবে স্পেনসার বাঁ পা ছাঁড়য়ে দেয় এবং কশ্ট্রোল কলামের উপর থেকে 
দখল হালকা করে দেয় । এই সময় মনে হ'ল যখন বিমানটি তার স্পর্শে সাড়া দল । 
সে দেখল দিগন্ত ?নর্দেশকাট একটু কাত হ'ল। খুশি হয়ে সে অনা দিকে চেষ্টা করল । 
কিন্তু এখন প্লেনের চলনটা বপদের সংকেত দিল ! সে &91-এর দকে তাকায় এবং 
চমকে ওঠে যখন দেখে প্লেনের তি ১৮০তৈ গিয়ে ঠেকেছে । তাড়াতাঁড় কন্ট্রোল 
কলামকে সহজভাবে সামনের দিকে নিয়ে যায় । তারপর ও দীর্বম্বাপ নেয় আবার 
যখন দেখে প্লেনের গাত ধারে ধীরে বেড়ে ২১০-এ পেশাছয়েছে। 

ও পারিজ্কার বুঝতে পারে কণ্ট্রোলকে খুবই যত্বের সঙ্গে বাবহার করতে হবে 
যতক্ষণ না ও ঠিকমত বুঝে উঠতে পারে ॥ ও আবার একটা ছোট বাঁক নেবার জন্য 

পথ নিরেশিক যন্তে মোচড় দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাতিরোধণ ওজন যজ্জে চাপ দেয় 

প্রেমকে স্থিত অবস্থার মধ্যে রাখবার জন্যে ধীরে ধীরে ও বুঝতে পারে জাহজ কথা 

বলছে। 

পরে ও বিমানকে ওপরে দিকে সোজাস:জ চালনা করে যাতে করে মোটামহাট 
জাহাজকে পববিচ্থার রাখা যায়। 

জেনেথ, মৃহর্তের জন্য ইনস্টুমেন্ট প্যানেল থেকে চোখ তলে নিয়স্বরে প্রশ্ন 
কবে, “এটা কি রকম ?? 

খুব একটা সাফল্য না পেয়ে সে্পেনসার কাচ্ঠহাস হাসবার চেষ্টা করে। ওর 

অতশতের চিন্তার ঢেউ খেলে যায় ॥ এখনকার অবস্থা অতাঁত দিনগালতে যখন এপঞ্ক 
ট্রেনার' শিক্ষণ নিতে হচ্ছিল ॥ এরকমই পাঁরস্থিতিতে ও আর ইন্সপ্রান্টর, কিছ দূরে 

এই রকম ঘরেই থাকতে হ'ত আকাশে চলন্ত প্লেনের মধ্যে । তফাধ, যেটা ছিল তা 

হ'ল এখনকার মত ৬০ট জীবনকে মৃত্যুর ভয়াবহ শঙ্কার মধ্যে নিয়ে বয়ে বেড়াতে 
হত না। 

ও বলে ওঠে জেনেথকে, ক্যাপ্টেনকে বলে দাও আম ম্যানুয়াল (বিমান চালনা 
সংকান্ত নিদরেশিত বই ) অনুযায়ী ছোট ছোট বাঁক নাচ্ছ, আবার নিজের রাস্তায় 
প্রত্যেকবারই ফিরে আসাছ ॥, 

জেনেথ, এ বাতা পাঠায় । 

[নচ থেকে দ্রৌলভ্যানের গলা ভেসে আসে । “আমার আগেই তোমাকে এই 

ব্যাপারটা [জিজ্ঞেস করা উচিৎ ছিল । তোমার ওখানে- আবহাওয়া কি ধরনের ? 

জেনেথ বলে, 'আমরা এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি সেখানকার আবহাওয়া পাঁরছ্কার । 

তবে, আমাদের নিচে নিশ্চয় নয় ।* ৮ 

তলভ্যান, আনন্দে বলে ওঠে, 'আ-হা । তোমরা আমার সমানে জানিয়ে যাও। 

এখন জজ" শোন, তোমায় একটু চাপের মধ্যে থাকতে হতে পারে । যে কোন সমর 
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ছোটথাট ঝড়ের সঙ্গে মেঘ-স্তরের মুখোমাথ হতে পারে তোমার ! বাদ সে রকম ঘটে, 

তাহলে আম তোমায় বলব প্রস্তুত থাকতে । জেনেথ কেমন কাজ করছে ?, 
স্পেনসার জেংনথের দিকে তাঁকয়ে বলে, একে বল, মচ্হর মেঘের জটলা, অনেকটা 

[ভজে স্পঞ্জের মত। ও দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলে। 

“হ্যালো ভ্যাৎকুবার, (ভিজে স্পজের মত মচ্ছর মেঘের স্তর! জেনেথ স্পেনসারের 

কথা প্দনরাব্ধাত্ত করে । 
(িছ,ক্ষণের জন্য, ভ্যাঞ্কুবারের রোডিয়ো কেন্দ্রের চারপাশে জড়ো হওয়া ব্যান্তদের 

উত্তেজনা প্রশ্শামত হর, তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসে! এটাই স্বাভাবিক 

অনুভূতি জ্'।" ট্রোলভ্যান বলে । তারপর গম্ভশর হয়ে বলে, “তোমার এরকম 

লাগছে কারণ তুম ছোট প্রেন চালাতে । তোমাকে এর থেকে খারাপ অবস্হার জন্য 
প্রস্তৃত থাকতে হবে যখন তুমি & মেঘের স্তরের মধ্য দিয়ে যাবে! কিন্তু অনুপ সময়েই 
তুম এ ধরনের পারাস্হাতকে রপ্ত করার কৌশল শিখে যাবে ।? 

বাতা প্রেরক সংযোগ বিচ্ছিত্ব করে 'দয়ে বলে, র্যাডারের প্রধান কথা বলবেন ।' 

“তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে । আমি বখন ফাঁক পাব, ওর সাথে কথা বলব।' 

ট্রেলভ্যান বলে। 
ঠক আছে।, 
ব্রোলভ্যান আবার বলতে থাকে, 'হ্যালো জজ কণ্ট্রোল বন্ত্র্গদলোকে মারাত্মক 

ভাবে নাড়াচড়া করতে যেও না, যেমন তুমি তোমার যহ্দ্ধ বিমানগনলোকে করতে। 

তুম যাঁদ কণ্ট্রোলকে মারাত্মক নাড়াচাড়া কর তাহলে, অতিরিস্ত সংশোধন করা হয়ে 

যাবে এবং তাতে তুম বিপদে পড়ে যেতে পার । ব্যাপারটা কি আমি বোঝাতে 

পারলাম । ওভার ।? 

'হ্য! ভ্যাগ্কুবার, ব্যাপারটা বোঝা গেছে । ওভার |? 

“এখন জজ আমি চাই তুম বিমানের গাঁত আগে পরে করবার বিষয়টা শেখবার 

চেষ্টা কর এবং ব্যাপারটার উপর কর্তৃতু কর।' 

জাঁনসটাকে শিখতে গেলে, তোমায় ভ্যালবের সোঁটংকে এ।ডজাস্ট করতে হবে 

যাতে করে গাঁত ১৬০এ নেমে যায়, প্লেন তখন সোজা এবং সমতলে নেমে বাবে। 

িস্তু বার;র গত গভগরভাবে লক্ষ্য কর । একে ১২০ এর উপর রাখ । কন্ট্রোল 

যচ্ের মূল বোর ডানাদক স্াবনাত্ত উত্তোলক যন্ত এবং মেঝের কাছাকাছি, 

বাষ্পরোধি ভালভের নিচে স্যাবন্ন্ত এলরন” | পেয়েছ কি সবগুলো, “আম যেমন 

যেমন বললাম ?' 
স্পেনলার এক হাত 'দিয়ে দ্রোলভ্যান নিদেশশিত জারগাগলোকে মিলিয়ে নেয় । 

অপর হাত এবং প্রসারত পা দিয়ে ও বিমান ঠিক ঠিক চালনা করে। ও জেনেথকে 

বলে, ঠক আছে। ক্যাপ্টেনকে বলে দাও, আম গতি কমাচছি।' 

ণঠক আছে ভ্যাঙ্কুবার, তোমার কথামত আমরা করছি ।, 
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সময় বয়ে যাওয়ার সাথে সাথে গাঁত পড়তে থাকে । ১৬০ গাতিতে, জজ 'ট্রম 
ট্যার্বকে (স্বাবনান্ত পাখাকে হাওয়ার সাথে এ্যাণ্ডঙ্গাষ্ট করে ) এবং জেনেথকে বুড়ো 
আঙুল দেখায় । 

4১৪ বলাছ ভ্যাকুবার । কাঁটাতে এখন গাঁত ১৬০17 

প্োলভ্যান তখন তার জ্যাকেট খুলতে ব্যস্ত । কাজটা হয়ে গেলে, ও বলে, "ঠক 
আছে জর্জ । এবার একটু ওঠানামা কর। কণ্ট্রোল কলামকে এমন যত্বের সাথে 
ব্যবহার কর যেন এটা ডিমে ভর্ভি। প্রতোকবার গাত লক্ষ্য কর । গাঁতি ১৬০-এ 
রাখ। তোমার মনে এমন একটা অনভীতি আসা ডীচং যেন তুম একলা যাচ্ছ।' 
“ওভার ৷ ও মাইক্রোফোন নাময়ে রাহে । 

'র্্যাডার সংস্থার প্রধান কোথায় 2 
এখানে । 

স্রলভ্যান প্রঞ্ক করে, 'আপনার র্যাডার যক্তে কতদ্র পর্যন্ত এই বিমানাট দেখা 
যেতে পারে 2 

যাট মাইল মত হবে, ক্যাণ্টেন।? 

'ন, ওটা এখন কাঞ্জে লাগবে না। 

ঠিক আছে । এরর কিছুটা বংড়ীরকের উদ্দেশো আবার কিছুটা নিজের 
উদ্দেশ্যে ও বলে, “তুম সব কিছুই এক্ষুণি পাবে না!" 

“আমি মনে করছ ও এখনও মোটামুটি পশ্চিম দিকে চলেছে । পরের বারে 
আমরা ওর প্লেনের গাঁতির দিক সম্পকে প্রশ্থ করব |? 

'হ্য। বৃডাঁরক বলে । ও একটা সিগারেট ক্যাণ্টেলের দিকে বাড়ায় । একতু 
্রৌলভ্যান নেয় না। 

দেয়াল ন্যাপের ?দকে তা]কয়ে ছ্রঁলিভ্যান বলে, “ওর গাঁত যাঁদ একই দিকে হয়, 
তবে সে বোশক্ষণ রাখতে পারবে না নিশ্চয়ই )' 

'আর জামাদের র্যাডারের আওতার মধ্যে এসে গেলে ওকে ওপরের দিকে সোজা 
করে দিতে পারব । 

এয়ারফোরের পরীক্ষাটা আমাদের পক্ষে সাহায্যের কারণ হয়েছে । 
ও রুট ধরে আসতে পারে নাট বধ্ডারক প্রশ্ন করে। 
এএক্ষুণি ওর যা অবস্থা তাতে যথেষ্ট চিন্তার কারণ আছে। আম বাদ তাকে 

ট্্যাকে আনার চেষ্টা করি, তাহলে ও রোঁডিওর চারপাশের অবদ্থা 'বভ্রান্তিকর হয়ে 

উঠবে, ধনঘন 'ফ্রুকোয়োন্স পাঁরবর্তন করতে হবে এবং আরও অনেক কিছ? করতে 
হবে। আমি শখগ্রই একটা চেষ্টা করব হ্যারি, যাতে ও করেকমাইল রহটের বাইরে 

[বিমানকে নিয়ে যায় ।' 
“হ্যা মনে হচ্ছে কাজটা দরকার।' 
বৃডারক মন্কুবা করে। “এবার আমরা ওকে 'কিভাবে চালাব দেখতে হবে ।' 

আঃ 
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ঘ্রোৌলভ্যান ঘলে। ও র্যাডার প্রধানের দিকে ফিরে বলে, 'আমি ওর সঙ্গে কথা 
চালিয়ে যাব। ওর এখন আমাকে দরকার | 

“ঠক আছে স্যার ।” 
“যখনই তোমাদের স্কিনে তাকে দেখতে পাবে আমার খবরটা জানালে আম 

সেটাকে পাঠিয়ে দিতে পারব । তুম কি আমার ও র্যাডার রূমের ভিতর একটা 
দুরদর্শনের ব্যবস্থা করতে পার ?' 

বাতা প্রেরক বলে, 'আবার চেষ্টা করে দেখতে পার । 
র্যাডার প্রধান বলেন, 'সবশেষ পারাস্থাত সদ্পকে কিছ ভেবেছেন ?, 
ট্রোলভ্যানের উত্তর । “ও ব্যাপারও একই রকমভাবে সমাধান করব । আমরা 

এবার সোজাসুজি ওকে পাচ্ছি। আর ও বিমানকে নাদ'ঘ্ট রুটে চালাচ্ছে। 
আমরা টাওয়ারের দিকে যাধ। তুম ওখানে জানয়ে দাও । আমরা রানওয়ের 
উপর দিযে যেতে যেতে সিদ্ধান্ত নেব এবং রানওয়েতে বিমানের অগ্রগমন সম্পর্কে 
পরিকচ্পনা করব 1 প্রেলভ্যান বলে। 

হ্যাঁ স্যার।' 

ট্রোলভ্যান মাইকোফোন তুলে নেয় । কিন্ত ও অপেক্ষা করতে থাকে । ওর 
দুষ্ট তখন কপ্ট্রোলারের উপর নিবদ্ধ । 'তনি টেলিফোন ক্লাডেলের উপর থেকে 
পালফোন সাঁরয়ে রাখাছিলেন কন্ট্রোলার খ্রোলভ্যানকে বলে, “ডান্তার ডোভিডসন নিচের 
তলায় অপেক্ষা করছেন ।; 

ঘান্তার কি বলতে চায় 
আমি যে সংবাদ পেয়েছি, ডান্তার ডোঁভডসন প্লেনের ডান্তারের রোগ নিণয় 

ঠকই হয়েছে । মনে হচ্ছে, প্রথমেই ও অবাক হচ্ছে একথা ভেবে সে অস:খটার নাম 
বোটোনিজম | “অসংখটা কি? আপাত দরভ্টতে এক মারাত্মক ধরণের খাদ্যে 

[বষাফ্য়া জীনতঅ সুখ । আমরা কি ডান্তার ডোভডলনকে এখানে ডাকব এবং 
বিমানের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবই না মিঃ গ্রিমসেল, এখন অনেক বেশী 
দরকার এই প্লেনকে চালু রাখা ।' 

“'ডান্তা!র সাহায্য লাগবে কিনা সেটা ওদের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি। আম চাইনা 
এক্ষণৃন স্পেনলারকে যে দানিত্ব দেওয়া আছে সে ব্যাপারে ওর মনোযোগ 'বাঘাত 
হয়। তাহলে আমার সাহায্য কোন কাজে লাগবে না। আমার মনে হয় 
ডোঁভডসনকে প্রস্তুত থাকা উচং, যখন প্রয়োজন হবে ওকে যেন পাওয়া যাবে। 
ঘ্রোলভাযান এবার মাইক্রোফোনে মুখ লাগায় ॥ 'হযালো জজ স্পেনপার কণ্ট্রোলের 
মধ্যে যে ছোট লাঠিটা আছে তার কথা ভূলে যেও না। এটাকে স্বাভাবকভাবে 
নিও। তুমি ব্যাপারটা বৃঝেছ ?, 

খানিকক্ষণ কোন নাড়া শব্দ নেই। তারপর আকাশ থেকে ভেসে আসে, 
'ভাঞ্কুবার বুঝতে পেরেছে ।, 
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স্পেনসারের মনে হচ্ছিল যেন দ্রেলিভ্যান তার চিন্তাগলোকে পড়ে ফেলেছে। 
ও ধীরে ধীরে কলামকে সামনে এবং পিছনে করতে থাকে কিন্তু বিমানে তার কোন 
প্রাত ক্রিয়া দেখা যায় না॥। এখন ও আবার চেষ্টা করে দণ্ডকে ছেড়ে দেয় এবং ওর 
থেকে দূরে যেতে দেয় প্রথমে বোঝা যাচ্ছিল না। প্লেনের নাক ডুব মারছে । কিন্তু 
তারপর এমন হঠাৎ হ'ল যে ও ঘটনার আকস্মিকতায় অবশ হয়ে পড়ে মৃহহতের 

জন] প্রেন, হ হয করে নিচের দিকে নামতে থাকে । জেনেথ দাঁত দিয়ে ঠোটকে কামড়ে 
ধরে। নিজেকে সংবরণ করবার জন্য । গতিমাপক যন্তের কাঁটা ঘুরতে থাকে, 
৯৮০-- ১৯০, ২০০--২২০ £ সমস্ত ওজন দয়ে ও কলামকে চেপে ধরে । স্পেনসার, 
যুদ্ধ করতে থাকে বিমানকে নিজের জায়গায় 'ফারয়ে আনতে । ওর সামনে 
যন্ত্রপাতির প্যানেল বোটা মনে হচ্ছে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 

প্যানেলের কাঁচের আবরণের ?ভতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ওঠা-নামা করার কাঁটা 
তলায় মাঝে মাঝে কপিছে । কীন্রম দিগন্তের ছবিতে প্রেনের ছোট ছাবটা দেখা যাচ্ছে। 
ওর বাঁদিকের পাখাটা নরগামীী মনে হচ্ছে এবং তাতে ঘুশ্যটা ভীতপ্রদ করে 
তুলেছে । উচ্চতা মাপার যন্ধের সামনে দেখা যাচ্ছে ১০০ ফুট চিচ্ছত হাতটি বোবা 
শব্দে পিছনে হটছে । ১০০০ ফুটের [চছিত ঝাপটা অপেক্ষাকৃত ক দ্রুত পিছনে 

যাচ্ছে। িন্তু তাতেও দেখা যাচ্ছে সাংঘাতিক জোর কিন্ঞু, একেবারে নিচে দশ 
হাজার ফুট কাঁটাটা প্রাগেই বন্ধ হয়ে গেছে; জাঁড়য়ে গেছে। 

স্পেনসার, চালনা করতে করতে বলে “এই শামুকটা ওঠ, ওঠ। অবশেষে ওর 
ডাকটা সাড়া দিল। ও লক্ষা করতে থাকে তিনটে উচ্চতা মাপক কাঁটা ধারে ধীরে 
গোঁ গোঁ করতে করতে জাগছে এবং উচ্চতা বাড়াচ্ছে তাও যন্তে প্রাতিফলিত হচ্ছে। 
“যাক হয়েছে ॥” ও ম্যান্তর *বাপ ছাড়ে এবং জেনেথকে বলে। কিন্তু ও ভুলে 
গয়োছল যে ওর এখনকার কাজটায় আতারন্ত সংশোধন হয়ে যাচ্ছিল । জেনেথ 
1ৎকার করে ওঠে, শশগাগর দেখ, গাঁতটা লক্ষ কর” 

'স্পেনসারের চোখ যন্ধের ডায়ালে পড়ে গাত দ্রুত পড়ে যাচ্ছে, ১৬০--১৫০ 

--১৪০। ও ধরে ফেলল গণ্ডগোলটাকে 1 একটা *বাস ছেড়ে 'বমানটা আবার একটা 

সমতায় নি) এল ।॥ তাহলে সোজাস্যাঞ্জ লাইনে আনা গেল । 

স্পেনসার বলে, 'দেখ ব্যাপারটা দাাত্যই বাজে । জেনেথ তখনও গাঁত পরণক্ষা 
করছে। ও 4১1৩ (গাঁতি মাপক কাঁটা ) দেখল ১৬০1 এখন ঠিক আছে। 

ওদের পিছনে, পাইলটের দরজা খুলে ডঃ বেয়ার্ড ঢুকলেন। টান জিজ্ঞেস 

করলেন। এক গণ্ডগোল হ'ল? 

স্পেন্সার | প্যানেল থেকে মুখ না তুলে চেচিয়ে বলে, 'ধিত ডান্তার । আমি 

প্লেনের নাভ বোঝার চেম্টা করছি ।+ 

ণঠক আছে। ব্যাপারটাকে যতটা পার দ্বাভাবক ভাবে নিতে চেষ্টা কর। পারবে 

তো? এঁদকে পিছনে যাত্গ কামরায় সবাঁকছ? যথেষ্ট খারাপ। তোমরা কেমন চালাচ্ছে? 
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স্পেনসার বলল) 'পন্দর, পংন্দর ডান্তার ।' দরজা বজ্ধ হতে না হতে মাইকে 

্রীলভ্যানের গলা পাওয়া গেল। 

“হ্যালো জর্জ স্পেনসার, সবাকছ ঠিক আছে তো? 
“ওভার ॥? 

জেনেথ বলে, ভ্যাজ্কুবার, সব ঠিকঠাক চলছে ।* 
ভাল, জর্জ এখন তোমার প্লেনের গাঁত কত ? 

স্পেনসার নিচু হয়ে দেখে নিল ।॥ ও জেনেথকে বলল, "ওকে জানয়ে দাও 
ম্যাগনেটিক কমপাস (দিক নির্ণয় চুম্বক ) থেকে দেখা যাচ্ছে প্রেন এখন ২১০ এ 
চলছে এবং আমি এ গাঁতিতে ভালভাবে চ্ছির রেখেছি 1” জেনেথ, নিচে রিলে করল। 

“খুব ভাল জর্জ । তুম চেষ্টা কর ওতেই থাকতে । একটু হয়ত বাইরে চলে যেতে 
পার, কিন্তু আমি বলে দেব কখন সংশোধন করতে হবে । 

“এখন আমি যেটা বলতে চাই তা হ'ল অল্প গাঁততে তুমি প্লেনকে কিভাবে আয়ে 
রাখবে । সৈ সময় পাখ। এবং প্লেনের চাকা নিচের দিকে থাকে । কিন্তু আমি 
ধতক্ষণ না তোমার এ বাপারে কোন কিছ বাল তুম কিছ করতে যেও না। আশা 

করি ব্যাপারটা পারভ্কার হয়েছে । ওভার ।' 

জেনেথ স্পেনসারের মন্তবা শুনে আবার বলে, ক্যাপ্টেন, বলে যাও ।' 

হ্যালো ৭১৪, প্রথমেই তুম ভালভ কণ্ট্রোল করে গাঁতকে একটু কমাও কিন্তু নজর 
রাখতে কমবে, বেশী যাতে না হয় । তোমার বাজ্পীর গত যেন ১৬০ এ শ্থির হয়ে 
থাকে । প্রেনকে লেভেলে নিয়ে আনার জন্য ষল্কে সংবিনান্ত করে নাও । এবার বল 
তুমি কখন কাজটা করার জন্য প্রস্তুত। “ওভার ।, 

স্পেনসার সোজা হয়ে বসে এবং মাইকে বলতে থাকে, 'প্রেনের গাত দিকে নজর 
রাখ। জেনেথ, আমরা যখন ভূমি স্পর্শ করতে থাকব তথন তোমায় এগুলো ঠিক 
ঠিক বলে যেতে হবে। সে কারণে তুম এখন অভ্যাস করা শুরু কর ।, 

জেনেথ বলে যায়, তখন ১১০ । আবার ২০০--১৯০ এবং ১৬০ সে বলছে ১৬০ 
মিঃ স্পেনসার |, 

'আমি জানি, আমি, আম ভালভকে একটু নিচে নামিয়ে আনছি |” 
ও বাস্পীয় ভালভগুলির দিকে হাত বাড়ায়, সহজে সেগুলোকে কমিয়ে আনে। 

এটা কজেনেথ? এখন 'স্পড কত? 
+১৯০* ১৮০, ১৭৫, ১৭০, ১৬৬, ১৫৬, ১৫০-_খবই কম । 
'আমি জানি। লক্ষ্য রাখ, লক্ষ্য রাখ" ও যত্নের সঙ্গে ভালবের লিভারে হাত 

রাখে। 

সেগুলোকে প্রা নিশ্চন্তভাবে নাদন্ট জারগায় আনার চেষ্টা করে যাতে ওর 
ঈপ্সীত স্পিড পাওয়া যার । জেনেথের চোখ, ডায়ালের কাঁটার অস্থির চলাফেরার 
দকে স্থির নিশ্চলভাবে আটকে ছিল । 
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ণনডল বলছে, ১৪০, ১৫০, ১৫৫, ১৬০-_-এবং একশ যাটে স্থির হয়ে গেল ।' 
"স্পনসার তার গালের ঘাম মুছে মুখে একটা স্বা্তর আওয়াজ করে বলে ওঠে, 
'অবশেষ পাওয়া গেল । জেনেথ, ক্যাপ্টেনকে জানিয়ে দাও ।” 

হ্যালো, ভ্যাঞ্কুবার আমাদের প্লেনের গাঁত এখন ১৬০ শির হয়ে আছে । 

ওভার ।' 

প্রৌলভান আঁস্ঘিরভাবে কথা বলাছল । ওর কথায় মনে হচ্ছিল, যেন আগেই এই 
খবরটা আশা করছিল। 

পঠক আছে ৭১৪। এখন জর্জ, আম চাইছি তুম প্লেনের পাথাকে ১৫" 'ভীগ্রতে 
রাখ, কিন্তু ওর বেশী যাতে না হয়দেখ। পাখার িভারটা কন্ট্রোল পার্ছানির 
ভূমিতে আছে । এ্রবং পাঁরজ্কার করে চিচ্ছিত। ০৬" 'ডাঁগ্র, কথার অর্থ 'লিভারকে 
স্বিতীয় খাঁজে (5০০97৫ টব 0101 ) রাখতে হবে । প্রধান প্যানেলের কেন্দ্রে পাখা- 
গরেশ কাঁটা । তাঁম, দূটোকেই খজে পেয়েছ 2 ওদের দেখতে পাচ্ছে কি; 
“ভাব ।? 

স্পেনসার 'লিভারকে খঃজবার করে বলে তুম জানিয়ে দাও ।' 'জেনেথকে বলে, 

1কম্তু কাজটা তুমি করলে ভাল । ঠিক আছে ।' 
জেনেথ ভ্যাঙ্কুবারে জানিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে । ওর হাত লিভারের উপর । 

হ্যলো ৭১১, আম তোমায় বললাম তুম 'লিভারকে নামিয়ে যাবে । আর ডায়ালের 
কাঁটার দকে নজর রাখবে । যখন কাঁটা ১৬ 'ভাগ্রতে বাবে তখন লিভারকে উপরের 
দিকে তোল এবং ওকে দ্বিতীয় নচে ( খাঁজে । ছেড়ে দাও । তোমায় লক্ষা রাখতে হবে 
এবং প্রস্তুত. থাকতে হবে । পাখাগুলো তাড়াতাড় নিচে নেনে আসবে । সবটা 

"বাঝা গেছে 2, 
“আমরা প্রস্তত ভ্যাঞ্কুবার । ল্রেনেথ বলে। 

“ঠক আছে । তবে এগিয়ে ফাও 
ও গিলভারে চাপ দেবার জনা প্রস্তত হয় ৷ তখনই ও মাথাটা ধাবায় ওপরের 

[দক উঠে যায়|? 

ওর ভীত কণ্ঠস্বর শোনা যায় । প্লেনের গাতি ১২৫ এ নেমে এসেছে । 

স্পেনসারের 'হস্ফযারত দঘ্টি গিয়ে পড়ে গাঁত নিদেশিক যচ্লের উপর | ও কণ্মোল 
কলামকে আগ্পছ চিন্তা না করে সামনের দিকে ঠেলে । পরক্ষণেই প্রায় গজন 
করে বলে, "এটাকে সারয়ে নাও শিগাগার সারয়ে নাও | 

প্লেনের ধাকায় ওদের পাকচ্ছলশ যেন ঠেলে মুখে উঠে এলো । জেনেথ, 

প্যানেলে সামনে ভয়ে হাটুগেড়ে বসে এবং ভীতভাবে স্পিড কাঁটায় 'নদেরশত ফিগার 
গুলো পড়ে যায় । ১১৫, ১৪৭, ১৫৬০১ ১৬০, ১৭০, ১৭৫", ও প্রশ্ন করে, তুমি 
১৬০ এ ফিরে যেতে পার না ?? 

“আমি চেষ্টা করছি, চেষ্টা করছি।" ও প্রেনকে লেভেলে নিয়ে আসতে সক্ষম হয় 
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এবং কণ্ট্রোলকে চালনা করে যতক্ষণ না, £91-তে নার্ঘষ্ট রাডং দেখা দেয় । ও 
রূমাল বার করতে পারাছল না॥। কলামের উপর থেকে হাত সরাতে পারছেনা । 
সেজন্য উচ্টো হাত কপালের উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করতে 
হ'ল । এ তো 'স্পিডের কাঁটার (রিডিং ১৬০ বলছে । তাই নগ্ন ?, 

হ্যা, ভাল হয়েছে ।? 

“কাছাকাছি এসেছে” ও নিজের জায়গায় গিয়ে বসে। “দেখ আমরা একটু 
বিশ্রাম কার । কি বল?” ও অনেক কম্টে মূখে একটু হাসি আনতে পেরেছে । 'তুমি 
দেখতে পাচ্ছ আম কি জাতের পাইলট । আমার জানা থাকা উাঁচৎ ছিল এঁ ধরণের 
ঘটনা ঘটবে ।” 

জেনেথ তার বকের ধড়ফড়ানিকে স্থির করার জন্য এক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলে, 
'না, এটা আমার কাজ ছিল প্লেনের গাঁতর দিকে লক্ষ্য রাখা । ওর গলার স্বর 
কিছুটা ভিজে । বলে, “আম মনে কার তোমার কাজ আশ্চর্য রকম ভাল ।' এতে 
স্পেনসারের বাহ্যিক অবস্থার খুব একটা প্রাতিক্রিয়া হ'ল না। ও তাড়াতাড়ি এবং 
আঁতারন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বলে, তুমি বলতে পারবে না, তোমায় আঁম সাবধান 
কারান। ঠক আছে জেনেথ, চল কাজে লেগে পাড় । 

হ্যালো জর তুমি কি প্লেনের পাখা এখনও নিচের দিকে বার করে রেখেছে 2 
জেনেথ বলে, “আমরা, সবে ওগুলো 'নিচের কে বার করছিলাম ক্যাপ্টেন ।, 

ধরে থাক । আমার তোমাদের বলা হয়ান যে পাখনা নচের নাময়ে দলে, 
গাঁত কমে যাবে । গাতকে ১৪৩ এ নিয়ে এস। “ওভার ।” 

'ভাল। আমি তাই করছি ।, স্পেনসার তাড়াতাড় বলে ফেলে । এটাওর 
সাঁববেচক শান্তশাঁল [দক । সমস্ত 'বিষয়াটকে কেমন সংন্দর ভাবে ভাগ ভাগ করে 
বাবয়ে দিল । 

শনচের ছাবটা যেন সবাই জ্বরাক্ান্ত' 'জেনেথ বলে। এয়ারপোর্টের এখনকার "চনত 
[ক হতে পারে সে সম্পর্কে ওর একটা ভাল ধারণা আছে ।, 

ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন» ও বলতে থাকে । আমরা এখন আরম্ভ করাছ। ওভার ॥, 
স্পেনসারের সম্মতি পেয়ে গে লিভারকে নিচের দিকে যতটা ঠেলা যায় ও ঠেলে । 
স্পেনসার তখন লাবধানভাবে কাঁটার 1দকে লক্ষ রাখে। 

“ঠক আছে । এখন ওকে দ্বিতীয় নচে (খাঁজে ) রাখ ॥ 

যথাসাধ্য সাবধানতার সাথে ও স্পিড গলভারকে চালায় যতক্ষণ না 491 তে 
কাঁটা দেখা যায় ১৪০ এর ঘরে এসে শ্ছির হয়েছে । 

“হ্যালো ভ্যাঙ্কুবার, আমাদের ডানা ১৫৭ ডাঁগ্রতে নামানো আছে । এছাড়া 
প্লেনের গাঁত ১৪০1 

$১৪, তুম কি এখনও প্লেনকে লেভেলে চালাচ্ছ ? 
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স্পেনসার জেনেথের 'দিকে সম্মতির হীঙ্গত করে বলে, “ওকে জা'নও দাও, হা, 
আমি কমবেশী করছ ।, 

হ্যালো ভ্যাঙ্কুবার কম বেশশ 

ব্রোলভ্যানের গলা ভেসে আলে! 
ঠক আছে ৭১৪। এখন পরবতী” কাজ হচ্ছে চাকাগুলোকে নুচর দিকে 

নামাতে হবে। এর পরেই প্লেন মাটিতে পদাপণ করার সময় কি রকম হয় তায় 
অনুভূতি পাবে । চেজ্টা কর প্রেনের উচ্চতা একই রকম রাখতে এবং গাত ১৪০-এ 
চ্ির রাখতে । তুম এবার প্রস্তুত হলে এবং সাঁঠকভাবে দেখে নাও তুম প্রস্তুত 
কনা । নামার 1গয়ার চালাও এবং গাঁতকে ১২০তে নয়ে এস । তোমায় সম্ভবত 

'লভার চালিয়ে ভালভকে আগে নিয়ে যেতে হবে এবং পবেস্তি গতিতে প্রেনকে 
'নয়ে যেতে হবে । ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেছে? যদি কোন ব্যাপারে তোমার 
সন্দেহ থাকে আমার বল । ওভার ।' 

স্পেনসার জেনেথকে বলে, 'ক্যাস্টেনকে জিজ্জেন কর প্রপেলার (চালক যন্র ) 
এবং তেলের মিকশ্চার কিভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং তার পদ্ধাত বা কি?' 

জেনেথের প্রশ্নে ্রোলভ্যান বুড়ারকতে একপাশে ডেকে নিয়ে বলে, “ছোকরার 
চন্তা ভালই ।' ও এবার মাইক্রোফোনে বলে, "এখনকার মত ওদের নিয়ে মাথা 

ঘামাবার দরকার নেই । 
চাকা এবং পাথা নিচের দিকে নামালে যাতে প্লেনের গাত একই রকম থাকে 

তার জন্য মন সংযোগ কর । পরে নামার জন্য, তোমায় ককপিট পরণীক্ষা নংক্ান্থ 
বাপারগনুলে বুঝিয়ে বলব, ওভার । 

স্পেনসার জেনেথকে বলে, ওকে বল আমরা বুঝেছি । আমরা চাকাগুলো 
এখন নামাচ্ছি। ও শাঁকতভাবে বাছাই করা গলভারে তাকায়। ওটি ওর পায়ের 
পাশে রয়েছে ॥ মনে হচ্ছে বু হাতই কলামের উপর রাখা ভাল চন্তা ॥, 

“দেখ জেনেথ, তুম নচের গলভার চালাও এবং এয়ার 1স্পড কাঁময়ে দেবে যখন 
ডাকাগ্লো নামানো হবে ।। 

জেনেথ স্পেনসারের কথা মত করে । প্লেনে এর প্রাতিক্রিয়া এত জোরালো হ'ল 
প্য মনে হ'ল যেন জোরে ব্রেক করা হয়েছে ॥ ওদের (সিঢেতেই ধাকা খেতে হয় । 

১৩০, ১২৫ ১২০, ১১৬ কম গাঁত হয়েছে । 

“বলা থামও না।+ 
১১৫১ ১২০, ১২০-_-এবং ১২০-তেই 'স্থুর হ'ল । 
স্পেনসার হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, আম এখনও ওটা পাচ্ছ। ও যেন রাণণ 

ম্যাঁর।' 
ট্রেোলভ্যানের গলা ভেসে আসে । ওর মধ্যে কিছুটা উদ্ধিদ্ন ভাব, “সবাঁকছ? ঠক 

আছে জজ? . তোমার চাকাগুলো এখন নামানো উচিৎ ।, 
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ভ্যাওকুবার চাকা নামানো হয়েছে ।? 

প্রেলিভ্যানের গলা, ঁতনটে সবহজ আলো দেখতে পাবে যেগহলো লক করা আছে। 
কেন্দ্রীয় প্যানেলের একেবারে বাঁ দিকে প্রেসার মাপক যল্ঘ আছে এবং কাঁটাটা আছে 
সবজ চিহছিত এলাকায় । পরধক্ষা করে নাও ।; 

স্পেনসার 'জিজ্ঞেস করে 'ওগ্লো কি চাল আছে? জেনেথ দেখে এবং ঘাড় 
নাড়ে । 

তাহলে ক্যাপ্টেনকে বল। 

“হ্যা ভ্যাঙ্কুবার্ সব ঠিক আছে । জেনেথ জানার ক্যাপ্টেনকে। 

স্পৈনসার বলে, “এবং বল এখনও ভালভাবে চলছে । মনে হচ্ছে ভিজে স্পঞ্জ বা 
তার থেকেও বেশী । 

'হ্যালো ভ্যাৎকুবার, পাইলট বলছে সে প্রেনকে স্পঞ্জের মত ব্যবহার করতে 
পারছে তার থেকেও ভাল ।; 

শকছ; ভেবনা ও-ব্যাপারে। এখন আমরা ডানাকে পুরো খোলবার ব্যবন্থা 
করব। ঠিক এই সময়েই তুমি প্লেন অবতরণের রোমাণুকর মূহুর্ত অনহভব করতে 

পারবে। এখন আমার কথা ঠিকমত শোন। ডানাটা পুরো মেলে ধরো। 
[বিমানের গাঁত ১১০ নটে নিয়ে এস এবং স্বাবন্যস্তভাবে একই জারগায় রাখ । 
বাস্পশয় ভালবকে ঠিকমত এ্যাডজাস্ট কর উচ্চতা ঠিক রাখবার জন্য । তারপর 

তোমায় বলব কিভাবে তোমার উচ্চতা এবং গাতি ঠিক রাখবে যখন মাটিতে নামার 

গিয়ার ব্যবহার করবে এবং ডানা মেলার যন্ত্র চালাবে । ওভার ।” 

জেনেথ নাভাস হয়ে '্িজ্দেস করে, "প্লেনের কি গতি ১১০এ নিয়ে যাবার জনা 
বলল ক্যাপ্টেন 2, 

“১১০ ঠিক আছে জেনেথ । আমার কথা ঠিকমত অনুসরণ কর। তোমার 

কোন কিছুই 1চস্তা করতে হবে না। জর্জ, তোমার কাছে ব্যাপারটা পাঁরশকার ?, 
ওকে বলে দাও হ্যণি। আমরা ডানাকে পুরোপযার নামিয়ে দিচ্ছি এখন ॥, 
আর একবার জেনেথের হাত ডানার লিভারে জোরে চাপ দিল। প্লেনের গাতও 

পড়তে আরম্ত করে । 
স্পেনসারের স্বর দঢ়। ওর তখন চেত্টা চলছে নিজের উপর ইচ্ছাশান্ত প্রয়োগ 

করতে । “ঠক আহে জেনেথ । ওকে জানতে দাও। সাঁত্য ভগবান । প্লেনটার 
ওজন একটন হবে । হ্যালো ভ্যাঙ্কুবার ॥ ডানাক সম্পূর্ণ মেলে দেওয়া হয়েছে। 
এবং গাত নির্ণয়ক কাঁটা ১১9এ আছে । মিঃ সে্পনসার জানাচ্ছে, এমন ভারি প্লেন 
দেখা যায় না।+ 

'স.ঞ্দর চলছে জজ । আমাদের তোমাকে এরার লাইন পাইলট এখনও বানানো 
হয়নি । এখন তোমাকে পর্বেকার জায়গায় ফিরে যেতে হবে। এবার বিভিন্ন 
নরম কানদনগ;লো আবার ঝালিয়ে নিতে হবে। হয়ত সামান্য কিছ হেরফের 
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ঘটাতে হতে পারে 'বাভন্ন ক্ষেত্রে যেমন ঠেকনা, মিশ্রণ, বৈদ্যতিক শান্তবান্ধির বাবগ্থা 
ইত্যার্দ। [ঠিক আছে? ওভার ।” 

'আবার !' স্পেনসার আর্তনাদ করে ওঠে । আম জাননা আম এগুলো 
ঠিকমত পালন করতে পারব কিনা । ঠিক আছে জেনেথ 

“ঠিক আছে ভ্যাঙ্কুবার । আমরা প্রস্তুত ।' 
“বেশ ৭১৪ । উল্টোভাবে চালিয়ে, তুমি ডানাকে ১৬ণতে নিয়ে এস এবং 1স্পডকে 

১২০ নটে । তোমায় বাস্পীযর় ভালবকে কিছটা পিছনাদকে চালাতে হবে যাতে 
করে এ গাতকে একইরকম রাখা যায় । এাগম্নে যাও ।, 

নিচের 1দকে নেমে জেনেথ ডানার লিভারকে ধরল এবং জোরে টানল। লিভার 
নড়াচড়া করল না । ও বে'কে লিভারের কাছাকাছি এসে আরও চেষ্টা করল। 

স্পেনসার 'জিজ্েস করল, “ক হচ্ছে এটা 2' 
“বেশ শন্ত হয়ে গেছে । এখন মনে হচ্ছে, আমি এটাকে নড়াতে পারাছ না।, 
নড়ানো উচিং নয় । একইভাবে একে ভালভাবে টান ), 

“আমার নিশ্চয়ই পারা উচং। কিন্তু আম এটাকে একেবারেই শড়াতে 
পারাছ না। . 

'আচ্ছা আম চেদ্টা কার । স্পেনসার কলামের উপর থেকে হাত তুলে নিল 
এবং প্রায় বিনা পারশ্রমে লিভারকে পিছন দিকে টেনে আনল । দেখ এঁ জায়গায় 
তোমার ঠিক জায়গায় হাত দিতে হবে। এখন তুম যাঁদ 'দ্ধিতীয়বার এটাকে” 1 
কথা অসমাপ্রু রয়ে গেল। 

জেনেথ টিকার করে উঠল, “দেখ দেখ স্পঞ্জের অবঙ্থা ॥ কাঁটা ৯০ থেকে নেমে 

৭৫এ বাচ্ছে। 

হঠাৎ ককাঁপটের ভিতর সংক্ষকোণের সূষ্টি হওয়াতে স্পেনসার নিজেকে 

বলদ-প্র করার চেত্টা করে । শ্পেনসার বুঝতে পারছে, ওরা একটা খারাপ অবচ্ছার 

মধো পড়েছে, একটা বাঁক খাওয়া পারাহ্থীত ওদের যেন ঘিরে ধরছে। ও নিজেকে 

[নিজে বলে, 'যাথা ঠিক রাখ । নিজেকে বন্য সাহপসি কর। যাঁদ 'বমান সত্য 
সাত্য পাক খায় । ওদের বাঁচার আশা নেই । কোন দিকে বিপদ ওৎ পেতে আছে, 

এটার অবস্থান মনে হচ্ছে বাঁ দকে । বিমান শিক্ষনাবশগ বিদ্যালয়ে তম যা শিখেছ 

মনে করবার চেম্ট কর। সামনের দিকে এাগয়ে যাও রাডারের বিপরীতে শন্ত করে 

চল। সামনের দিকে লেগে থাক ॥ সামনের দিকে নজর রাখ। “আমাদের গাঁত 

বাড়ছে । রাভারের বিপরীতে আছে । একে যন্পাতিগুলোকে লক্ষ্য কর । ওরা 

ঠিক থাকতে পারে না। আমার মনে হচ্ছে আমরা ঘুরছি। না--ওদের উপর 
[বিশ্বাস রাখ । তুমি নিশ্চয়ই ওকে বিম্বাস করবে । সোজা করবার জন্য প্রস্তুত 

হও। এইতো মহাশর়া, এই তো) 
জেনেখের 'বাঁস্মত কণ্ঠ শোনা যায় “পাহাড়ী এলাকা । আম মাটি দেখতে 
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পাচ্ছি। আস্তে পিছনে, আস্তে পিছনে । বেশশ জোরে নয়। বিমানের গতি স্হির 
রাখ। আমরা বেরিয়ে আসছি, বেরিয়ে আসছি । এই তো এটা কাজ করছে, কাজ 
করছে। আমরা বোরয়ে আসছি " 

জেনেথ জড়ান গলায় বলে, '১০৫। ১১০, ১১৫""আরে, আর পড়া যাচ্ছে না, 

অঞ্ধকার হয়ে গেল সব। হয় কুয়াশা কিংবা অন্য কিছু। 
“চাকা তুলে দাও ।, 

পাহাড়গলো। আমার 'নশ্যয়ই-_ 
আম বলছি, চাকাগুলো তুলে দাও ।, 
ককাপটের দরজা ধাক্কা মেরে খুলে ফেলা হ'ল। এবং ক্রুদ্ধ চিংকার ভেসে 

আসছিল । একজন মহিলার ক্লুষ্ধ কণ্ঠ শোনা গেল, ওরা কি করছে? 
ণকছ গোলমাল আছে । আমি যাচ্ছ, ব্যাপারটা দেখতে |” 
“তোমার নিজের আসনে ফিরে যাও।' 
ডান্তারের গম্ভীর গলা শোনা গেল । আমাকে ভিতরে যেতে দাও ।, 
এই সময়ে দরজার মুখটায় একটা কালো ছায়া দেখা গেল । অন্ধকার পাইলট- 

কক্ষে একভ্রন লোকের অন:সন্ধান মুখ দেখা গেল। সে আতকম্টে এগয়ে যায়, 
[নজেকে খাড়া রাখার জন্য ও ধরবার জন্য কিছু খুজে বেড়ার । ওর চোখে মহথে 
এক সাংঘাতিক আব্বাস । স্পেনসারের মাথার পিছনে তাকায় । এরপর ওর নজর 
পড়ে মেঝেতে শায়িত দুটো দেহের প্রতি । মৃহতের জন্য তার ঠোঁট নড়ে কিন্তু মুখ 
গিয়ে কোন শব্দ বের হয় না। পরমূহ-ত্তে ও দ্রুত দরজার 'দকে এগিয়ে যায় । ও 
দরজার দ্ুধার ধরে পার হয়ে যায়। 

ও চিংকার করে ওঠে, «ও বৈমানিক নয়! আমরা মারা যাব। আমাদের প্লেন 

ধবংস হয়ে যাবে এক্ষণি )? 
'হাওয়াড?” জেস তার দিকে ফিরে মন্তব্য করে, 'দেখাছ তুঁমও আমার মত সোজা 

শয্যা থেকে উঠে আসছ জেস।॥” জ্যাকেণ্ের নিচে পান্নজামাকে দেখিয়ে বলে । 
জেসাপ ছোট করে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ।' তারপর হাওয়া্ডকে বলে, “কপ তাড়াতাড়ি 

কর। ব্যাপারটা খুলে বল।” 

রাত ০৪২০--০৪:৩৪ 

ভ্যাঙ্কুবার 'বমান ক্ষেত্রে অভ্যর্থনা আঁফসের প্রবেশ পথে পশমের কাপড়ে 

পেচানোর মত নিওনের আলোয় গাঁড় চলাচলের ভিজে রান্তা চকচক করাছল। 

ঈ্বভাবত, প্রাক উধা মৃহবর্তে রাতের এই সময়টা শান্ত থাফে। ব্যতিক্রম কেবল দেখা 
যায় কিছুক্ষণ অন্তর এয়ারপোর্ট বাসের যাতায়াত । চওড়া পিচের রাস্তায় ঝ।ড়দ।রিতে 
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দৃশ্যটা সম্পূর্ণ অন্যরকম হরে গেছে । যেখানে প্রধান সড়ক এবং এয়ারপোর্টের প্রবেশ 
পথ মিলেছে, সেখানে প্রধান সড়কের পাশ দিয়ে একটা নদ বয়ে গেছে । নঘধর ধারে 
রাস্তাকে আংশিক ভাবে আড়াআ'ড় করা হয়েছে। ওর মাথার আলো সমানে 
“বপ, বিপ,' করে সাবধান করছে সবাইকে । 

যেসব গাড়িগলোকে এয়ারপোট* রাস্তা দিয়ে যাবার অনমাত দেওয়া হয়োছল 
সেগদলোকে একজন পাহারাদার দ্রুত হাত নেড়ে অভ্যর্থনা আঁফসের সম্মূখের 
পাঁরঙ্কার রাস্তায় পার্ক করার কথা বলছিল। গাড়ির সওয়াররা কেউ কেউ 
সাধসে'তে রাতে গাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল কিছংক্ষণের জন্য । নিচু স্বরে কথা 
বলাছল ওরা এবং জোরে জোরে মাটিতে পা ফেলাছল [নজেদের গরম রাখার জন্য । 
ওদের উদ্দেশ্য হ'ল, আন নিবাপক গাঁড়গুলো এবং গর্যাদবূলেন্সেকে লক্ষ করা। 
ওগ্রদলো যোগাযোগের জায়গা থেকে প্রয়োজনীয় নিদেশি নেবার জন্য কয়েক সেকেন্ডের 
জন্য থামছিল। একটা ট্রাক, লাল আলো হ্বাঁলয়ে চালাচ্ছিল, আর গর্জন করতে 
করতে চলে গেল । ওকে মনে হচ্ছিল যেন বন্য জন্তু । ছোট পুলের এখানে সেখানে 
নিম্তব্ধতা বিরাজ করছিল । সেখানে একটা গাড়িতে রিও লাগানো ছিল ॥ সেটাতে 
ঘোষণা হচ্ছিল, ভদ্রমহাশয় এবং মহাশয়াগণ এখন বলাছ ভ্যাঙ্কুবার এয়ারপোর্ট 
থেকে দোঁরতে পাওয়া সংবাদ ॥। অথাঁরটি এখানে জোরের সঙ্গে জানাচ্ছে, যে যাঁদও 
ম্যাপল !লফ এয়ার লাইনের বিমানটি একজন অনভিজ্ঞ পাইলট নিয়ে আসছে তাতে 
শহরে কোন রকম জরুরী অবস্হা বা আতাঁঙ্কত হবার কারণ ঘটোন । বিমান ক্ষেত্রে 
সংলগ্ন সমস্ত বাঁসন্দাদের সাবধান করাস জন্য সবরকমের সতর্কতা করার ব্যবস্হা 
করা হচ্ছে। এই সময়ে, সি আইল্যান্ডে যাতে জর:রণ সাহাধ্য পাওয়া যাক, তার 
ব্যবস্হাও করা হচ্ছে । আপনারা অপেক্ষা করুণ ঘোধণার জন্য ।' 

কাছা মাখা শেদ্রলেট গাড়ি কক্শ ভাবে অভ্য্না বাঁড়র সামনে থামল । 
পাকিংএর জারগায় কিছুটা গাঁড়য়ে গেল, চাকাগ্দলো পিচের ত্রাস্তায় শব্দ করে হঠাং 
থেমে গেল। 

উইস্ড স্কিনের (বার; নিরোধ কাঁচ) বাঁ দিকে লাল "স্টিকারে লেখা প্রেস।, 
একজন লম্বা চওড়া লোক বোরয়ে এল্ গাঁড়টা থেকে । গাড়ির দরজাটা দড়াম 
করে ব্ধ করল । ধূসর চুলের লোকটার গায়ে বেজ্টওয়ালা কোট । ও তাড়াতাঁড় 
অভ্যথ-না আফসের 'দিকে এগয়ে যায় । পাহারাদারের আভবাদন গ্রহণ করে দুত 
1ভতরে ঢুকল। 

দুজন লোক, ডান্তার পোষাক পরা দাঁড়ক়ে কথা বলাছল। ও তাদের 
কাটিয়ে ম্যাপল লিফ এয়ার লাইনের ডেস্কের দিকে এাগরে ষায়। দুজন লোক, 
ওখানে দাঁড়র়ে ৷ এমার লাইন স্টাফের পোষাক পরা একজন লোকের সাথে কথা? 
বলছিল । ওদের মধ্যে একজন লম্বা লোকটার দিকে ছোট করে হাসল, ও অভিবাদন 
জানাল। 
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ক খবর টোর ?' বড় লোকটা জিজ্জেস করে । বয়োকনিষ্ট লোকটা বলে, 
জেসাপ, খবর যা পেয়েছি অফিসে পাঠিয়ে দিয়োছি। ওপাশে দাঁড়ানো প্যাসেঞ্জার 
এজেঞ্টকে বলে, 'ইনি কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশন্যাল নিউজের” রালফ- জেসাপ ।, 

“কে এখানকার সমন্ত ব্যাপারটা দেখা শোনা করছে 2 জেসাপ জিজ্ঞেস করে । 
প্যাসেঞ্জার এজেস্ট বলে, 'আমি মনে কার মি হাওয়ার্ড প্রেস রুমে এ ব্যাপারে 

বন্তব্য রাখতে বলেছেন ।' 

চল যাওয়া যাক ।' জেসাপ বলল । এই বলে, লোকটার হাত ধরে জেসাপ 
এগয়ে যায় । অফিস 'কিকোন ক্যামেরা টিমকে পাঠাচ্ছে 2 উন যেতে যেতে 
বলেন । হ্যাঁ। কিন্তু প্রত্যেককেই পুরোপহারি সংবাদ গ্রহণ করতে হবে। এমন 
কি এ-ব্যাপার সচিন্তর খবরও ঠিক ঠিক সময়ে প্রকাশিত হবে ।' 

হুম । আঁফপসকে মনে করিয়ে দা ব্রিজের কাছের বাঁড়গুলোর লোক শুনা 
করার সম্ভাবনার কথা । দারিত্বপ্রা্থ লোকটা মাঠের বাউশ্ডারর উপর থাকতে 
পারে। ও বাদ বেড়ার উপর ওঠে তবে আগন্তুক প্লেনের একটা দুটো ধাকা ওর 
কপালে জুটতে পারে । আর তা হ'লে সবার আগেই ওকে প:খিবীর মায়া কাটাতে 
হতে পারে। যে লোকটা প্লেন চালাচ্ছে, তার খবর কি: 

ও লোকটার নাম হচ্ছে জর্জ স্পেনসার । টরেশ্টোর বাস্ন্দা। এইটুকুই 
সংগ্রহ করা গেছে) 

“ঠক আছে । অফিস টরেশ্টো লোকদের খবরা খবর রাখবে । এখন শোন, 
রসেপশন অফিসে একটা “পে বুথ” খুলতে হবে আর অফিসের সাথে সব 
সময় টেলিফোনে যোগাযোগ রাখতে হবে । কোন অবস্হাতে যেন ওটা খারাপ 
নাহয়। 

“কন্তু মিঃ জেসাপ -11 
জেসাপ কিছুটা 'বিষন্বভাবে বলে, “আমি জান, আমি জানি । কিন্তু এটাই 

একমান্ন রাস্তা, বাদ প্রেসের নিয়ামত লাইনে গোলমাল থাকে তবে এই আতারন্ত লাইনে 
আফসে যোগাযোগ করা যাবে ।। 

ওর কোটটা পিছনে হাওয়ায় উড়ছিল । ও রাগী বাঁড়ের মত মাথা নিচু করে 

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে অভ্যর্থনা অফিস পার হয়ে প্রেসরুূমে ঢুকল। ওখানে আগে 

থেকেই কয়েকজন সাংবাদিক জড়ো হয়েছিল । আর একজন সাংবাদিক কেন্দ্রীয় 
টোবিলের কাছে বসা ছয় বা আট নম্বর সাংবাদকের সাথে চেচিয়ে কথা বলাছল। 
দুজন সাংবাদিক আবার পাটিশন করা ঘরের টেলিফোন বুথে কথা বলছিল। 
মেঝের উপর স্তুপাকৃতি করা 'ছিল ক্যামেরার খাপে ॥। জেসাপ রসিকতা করে বলে। 

এক ব্যাপার ছেলেরা 2 কি কারণে তোমরা এখানে জড় হয়েছ ?, 
হাই জেস।' একজন ওকে আঁভবাদন জানায় । 'আচ্ছা জেস, হাওয়ার্ড কোথার ? 

তুমি কি ওকে দেখেছ 2: 
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জেসপ সিগারেট বার করে ধরায় । তারপর বলে, 'আমায় জানানো হয়েছে) 

“হাওয়ার্ড নিজের পথ ধরেছে” এবার বলতো কে কি জান 2, 
মনিটারের" স্টিফেনস বলে, “আমরা সবে এখানে এসৌছ । আমি কন্ট্রেলোরের 

আঁফসে ফোন করেছিলাম ! কিন্তু উত্তরে প্রচণ্ড ধনকানি খেলাম 1 
“শোন ছেলেরা, তোমরা এইসব ব্যাপারগলোকে সাধারণভাবে নাও ।” জেসাপ 

মন্তব্য করে, সিগারেট ধরিয়ে এবং এক রাশ ধোয়া ছেড়ে, 'দেখ সকালের কাজের পক্ষে 
গ্রথন দোর হয়ে গেছে, কিন্তু বিকালের কাজের 1হসাবে, অনেক সমর হাতে আছে । 
তার মধ্য সকাল । কিছ; বাদ আমদানি করতে পার, তো ব্যাপারটা 'মিটেই 

গেল। কে কাজ করছে তাদেখার সুবিধা আছে। টেলিফোনের িউাঁবকলসে 

ওখানে দহজন বসে আছে, একজন [সিনিয়র লোক এবং অন্য জন ইডীপ-এর লোক । 
স্টফেনস বলে, এটা আপাতত থাক জেস। হলাকে যখন তোমার কথা 

টোলফোনে শোনে তুমি ভাব--। 

“পোন্ট টেলিগ্রাম পন্রিকার এব্রাহামস বাধা দয়ে বলে, চারপাশ কেমন চনমনে 

ভাব । আমরা বরং চিৎকার শুরু করি যাতে ফোনে কিছ; কাজ হয়। খন 

তাড়াতাড়ি অনারা এথানে হাজির হয়ে যাবে, আর আমরা নড়তে পারব না। একজন 

ছোকরা ধরনের লোক প্রবেশ করতে ওরা ফিরে তাকাল । তার হাতে কিছ; কাগজের 

স্লিপ । এ হচ্ছে ক্রিফ হাওয়ার্ড । যুবকটি প্রচন্ড উৎসাহি এবং কর্ম্মচগ্ল হিসাবে 

যথেন্ট খ্যাতি আছে । নাবিকদের মত চুল ছাটা ওর । রামলেশ চশমা, পদরোপ্দার 

ইংরেজি টাই পাঁরাহিত চেহারা । এয়ারপোর্ট অঞ্চলে সকলের কাছে প্রিয় ও পারচিত 

দশ্য। 
ও সাংবাদিকদের দেখে হাসল না। যাঁদও ওদের মধ্যে বেশীরভাগই ওর 

ব্যান্তগত বজ্ধু ৷ 
“তোমরা এখানে আছ বলে ধন্যবাদ |, ও বলে। 'আমরা কিছ পাচ্ছি না।' 

[স্টগেন বলে । দংজন সাংবাঁদক, তাদের ফোন রেখে দ্রুত ওদের সঙ্গে যোগ [দল । 

পরুফ, এবার আমাদের ব্যাপারটা বল।” ওদের মধ্যে একজন বলে । 

হাওয়া একবার তার হাতের কাগজের ঈদকে চোখ বুলিয়ে নেয়, তার পরে 

তার চারপাশে জড়ো হওয়া লোকগুলোর পিছন দিকে এগিয়ে যায়। তার কপালে 

*বাস প্রশ্বাসের দরুণ ভাঁজ পড়ছিল । ও বলল, “ভাল কথা, এটা হ'ল একটা 

ম্যাপলালফ এরার লাইনস প্লেন । ওটা টরেশ্টো থেকে ওড়ে প্রথমে । আজকে 

যে ফুটবল খেলা আছে তার সমর্থকদের নিয়ে আসছিল উইনিপেগ থেকে । এখানে 

আসার পথে দুজন পাইলটই অসুস্থ হয়ে পড়ে ॥ একজন বাতী এখন প্লেনটা 

চালাচ্ছে । এই ভদ্রলোকের এই ধরণের প্লেন চালাবার আভজ্ঞতা আগে ছিল ন।। 

আমরা ভদ্রুলোককে, £নচ থেকে পরামর্শ দিয়ে নামিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছি! 

ক্রস কানাডা এগার লাইন্পের প্রধান পাইলট, ক্যাপ্টেন ট্রেলভ্যান এই দারিছে 
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আছেন। কিন্তু কতৃপক্ষ ভাবছেন, এবং চাইছেন যে যথাসম্ভব ব্যবচ্ছা নিতে যাতে 
এলাকাটা পাঁরছকার থাকে এবং যা ঘটনা ঘটে, তবে যাতে আতরিস্ত সাহাধ্য 
পাওয়া যার, তার ব্যবস্থা করা ।; 

1কছুক্ষণের জন্য চুপচাপ । 
“বেশ, একজন সাংবাদিক বলে ওঠে । হাওয়ার্ড ক্ষমা প্রার্থনার স্বরে বলে আমি 

অনুমান কার, খুব একটা বেশি ছিল না।” আমরা সাধ্যমত ভাল চালাচ্ছিলাম। 
আ'ম নিশ্চিতভাবে প্রশংসা করি, যাঁদ "্টিপেনস উত্তোঁজতভাবে বলে, “ভগবানের 

দোহাই ফ্িপ, 'তুমি প্রকৃতপক্ষে আমাদের কি সংবাদ দিচ্ছে? এটা কি করে হ'ল? 
পাইলট দুজন কিভাবে অসম্ছ হয়ে পড়ল ? 

হাওয়ার্ড অস্বান্তর সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকুনি দেয় ও বলে, 'সঠিকভাবে আমরা জানিনা । 
এটা এক ধরনের পেটের গোলমাল হতে পারে । আমাদের ডান্তার রেড করা আছে।, 

ওর কথা সমাপ্ত হল না। 

জেসাপ বাধা দিয়ে চাঁচাছোলাভাবে বলে, “দেখ কপ এখন ভাল মানুষ সাজবার 

সময় নয় । দেখ এই যে গল্পটা ফেদেছ এর ভিতর অনেক ছিদ্রু। তা একটা জাহাজ 
ডোবানোর পক্ষে যথেষ্ট । তুমি যা এতক্ষণ সব পরিবেশন করলে, তা আমাদের 
আফস আমরা এখানে পেশছানোর আগেই, জেনে গেছে । আবার শুর করা 

যাক। ফুড পয়জানং-এর গুজব সম্পর্কে কতটা সত্যতা আছে ?? 
এব্রাহাম যোগ করে, “যে লোকটা জাহাজ চালাচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তার পরিচয় কি ?” 

হাওয়ার্ড একটা বড় নিবাস নিল । ও একটা নাটকীয় ভঙ্গীমা করে হাতের কাগজ- 
গুলো মাটিতে ঠুকে বলে, “দেখ হে: আমি তোমাদের জন্য ঘটনাকে ঠিকমত সাজিয়ে 
দিচ্ছি আম তোমাদের সাহায্য কার কিছুই লুকাইনা । কিজ্তু আমি তোমাদের 
সাহাধ্য করবার জন্য এ্রাগয়ে এলে, ংতামাদের উচিত আমারই মত ব্যবহার করা । 
ব্যাপারটা সুন্দর হবে। 'কিবল? সব কিছুই আমরা আমাদের সীমার মধ্যে 
[জিনিসগুলো জানতে চাই । আজ রাতের ব্যাপারটা বড় ধরনের জরহরী ঘটনার 
মধ্যে পড়ে-আমার ভান করার কি আছে? তাই না? কিল্তু মানুষের পক্ষে 
যাযা সম্ভব বিপদের সম্ভাবনাকে একেবারে লঘ; করে দেবার জন্য ॥। তা করা 

হচ্ছে। সমস্ত কাধ্যবিলী প্রাতফলিত করছে এয়ারপোর্টের সংগঠনের উপর এবং 
ওরাই সবথেকে বেশুশ কৃতিত্ব দাবি করতে পারে » 

প্রকুতপক্ষে বলতে কি, আম কখনও দৌথান কোন িছ__। 
ওর কথা অসমাপ্র রয়ে ঘার। 
“বাঃ! ভালই কাহিনী আওড়ালে হাওয়া !* 
শনশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ॥ কিন্তু আম তোমাদের বোঝাতে চাই যে আম যা বলছি 

এরারপোট' বা ম্যাপললিফ এয়ার লাইনের তরফের কোন রকম স্বীকৃত বিজ্ঞপ্তি নয়। 
এয়ার লাইন কতৃপক্ষ প্লেনটাকে যাতে নিরাপদে নামিয়ে আনা বার তার জন্য সব 
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রকম সম্ভাব্য ব্যবস্থা নিচ্ছে । আর আমি বুঝলে ছেলেরা, তোমাদর এ খবরাখবর- 
গ:লিও দিচ্ছি। একটা টোলফোন তীক্ষ]ভাবে বেজে ওঠে । কিন্তু কেউই ওাদকে 
লজর দেয় না। হাওয়া বলে, ভাল কথা আম যাজানি তা হ'লপ্লেনের ভিতর 
একটা রোগ দেখা 'দিয়েছে খুব সম্ভবত সৌঁট ফুড পরজানং হতে পারে । আমরা 
অবশ্যই ব্যবচ্ছা নিচ্ছি-_ |, 

ওর কথা সমাপ্ত হ'লনা। একজনবাধা দিয়ে বলে ওঠে, “তুমি কি মনে কর, 
সরবরাহ খাদ্য আগে থেকেই দূষত ছিল ? 

“কেউই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না । আমি তোমার্দের যা বলাছি তা বক্রভাবে 
না নিয়ে সোজাভাবে নাও । কুয়াশার জন্য “এম্প্রেস' (সম্রাজ্ঞী ) এর ছাড়তে দেরি 

হয় টরেশ্টো থেকে । স্বাভাবিকভাবে উইনিপেগে প্লেনের পৌছাতে দোর হয়ে 
যায়-_এতই দোঁর হয়ে যায় যে প্রাত্যাহক খাবার সরবর।হকাররা তখন চলে গেছে। 
স্বাভাবিক কারণে অন্য একটা কোম্পানীর কাছ থেকে খাবার গনতে হয় । এ খাবারের 
িহ্ ভাগ মাছ 'ছিল। আচ্ছা মশাইদের ঠক আবার বলব? হ্যাঁ এ মাছের মধো 

কিছ; দষত হয়ে থাকতে পারে । উইনিপেগ কতৃপক্ষ যাত্রীদের স্বাভ।বিক স্বাস্হ- 

[বাঁধ মেনে সব করেছেন । আব্রাহাম তার আগের কথ|র পুনরাবাত্ত করে, “যে 

প্লেন চালাচ্ছে সে লোকটা কে ?' 
“শোন, বোঝবার চেম্টা কর হাওয়া একটু জোর 'দয়ে বলে, 'ম্যাপললিফ 

এয়ার লাইন, খুবই কড়াকাঁড়ভাবে স্বাস্থ্যাবাধ মেনে চলে। মারাত্মক কড়াকাড়ির 
মধ্যেও এই ধরনের ঘটনা লাখে একটা ঘটে ! 

“আরে ক্যাণ্টেনের চেয়ারে যে লোকটা বসে আছে ওকে? 
একজনের পর একজন বল, হাওয়ার্ড, কে কখন প্যাঁচ মারে। যেন ওকে 

একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন করা হচ্ছে এবং ওগুলোকে ও ঠোঁকয়ে এক পাশে নাঁরয়ে দিতে 

চাইছে। “জাহাজের যারা নাবিক তারা সবাই যথেষ্ট অভিজ্ঞ। এটা তোমাদের 

কারও অজানা যাবার কথা নয়। ক্যাপ্টেন িডানং। ফাস্ট আঁফসর পিটার 

লোঁভিনসন এবং ?বমান সোঁবকা জেনেথ বেনসন সবাই সুনামের আঁধকার । আমার 

কাছে সবাকছুর 'বশদ বিবরণ আছে'-ওর কথা আবার অসমাপ্ত থেকে যায়। 

জেসাপ বলে ওঠ, “তামার কাছেই রাখ, আমরা ওগুলো তোমার কাছ থেকে পরে 

সংগ্রহ করে নেব আরও দ্বজন তাড়াতাড়ি এসে ওদের দলে ভিড়ে গেল । 

“যে লোকটা প্লেন চালাচ্ছে, তার গণ্পোট্া কি? 
'আমার যা খবর তা হ'ল, প্রথমে ফার্ট” আফসার তারপরে ক্যাপ্টেন অসম হয়ে 

পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে একজন যাত্রী প্লেনের ভিতর ছিলেন যিনি অ।গে প্লেন 
চালয়েছেন। £তাঁন পাইলটের সিটে বসেন এবং প্রেনকে প্রশংসনীয়ভাবে ও স্বছচ্দে 
চালিয়ে নিয়ে আসছেন । ও"র নাম জর্জ স্পেনসার । আমার ধারণা উান 
উইনিপেগ থেকে উঠেছেন । 
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তুমি বললে, ও আগে প্লেন চালাত" আব্লাহামের কথা ভেসে ভাসে। 'তুমি কি 
বলতে চাইছ যে ও একজন প্রান্তন বৈমানিক ?, 

“ভাল কথা, না।” হাওয়ার্ড স্বীকার করে । “আমার বিশ্বাস, ও যৃদ্ধে অনেক 
ছোট ছোট যুদ্ধ বিমান চালাত ।' 

যুদ্ধে? সে তো অনেক বছর আগের কথা ।, 

জেসাপ প্রশ্ন করে, শক ধরণের যুদ্ধ বিমান? “স্পটফায়ারস, মস্তাস, ইদ্যাদি, 
অনেক দরের প্লেন ছিল এগুলো--।” 

“বন্ধ কর তোমার কথা । ওগুলো যুদ্ধ বিমান ছিল। এই "লোকটা কিব্ছ 
[বিমান চালাত 2, 

হাওয়া” উদ্ধিগনভাবে নিজের বন্তব্য ওদের খাওয়ানোর চেষ্টা করে। বিমান 
চালানো নিয়ে কথা । ক্যাণ্টেন পল ট্রোলভ্যান, ক্রস কানাডার প্রধান পাইলট ওর 
সাথে বেতারে কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছেন । ওকে যথোচিত উপদেশ গদচ্ছেন যাতে 
ও প্লেনকে নিরাপদে মাটিতে নামিয়ে আনতে পারে । জেসাপ আব্বাসের ভাঙ্গতে 
চিংকার করে ওঠে, গ্াঁজাখুরি ব্যাপার । এপ্প্রেস হচ্ছে চার ইঞ্জিনের প্লেন । কত যেন 
ওর হস পাওয়ার (অশ্বশান্ত )? আ'মধাজান তা হ'ল মোট্ামৃটি ৮০০০। 
“তার মানে তুমি বল চাইছ মান্ধাতা আমলের একজন বৈমনিক যে কিনা যুদ্ধে এক 
ইঞিনওয়ালা প্লেন চালাত। সে এ ধরণের ইঞ্জিনষুন্ত প্লেন চালাতে পারে ও, 
দু-তিন জন সাংবাদিক টেলিফোন বৃথের দিকে ভেঙে যেতে গিয়ে একটা ঠেলাঠোঁল 
শুর হ'ল ।' 

“দবাভাবিকভাবে কিছ; রিস্ক (আশৎ্কা ) থেকে যাচ্ছে আর সেজন্য এয়ার 
পোটেরি কাছাকাছি 'জীঁনস সাঁরয়ে ফেলা হচ্ছে, সাবধনতার অঙ্গ হিসাবে । অবম্থাটা 
যথেষ্ঠ গম্ভীর | কিচ্তু আম খোলা মনে বলাছি। বকন্তু এখন কোন কারণ নেই 
যে "৮ । 

ওর কথা শেব হলনা । 

“কছু রিস্ক ( আশঙ্কা )। জেসাপ ওর কথার প্রতিধনি করে। আমার 
বিমান চালনার কিছুটা আভিজ্ঞতা আছে। আঁম অনুমান করতে পারাছি 
ককাঁপটে বসা লোকটা কি করছে। ওর সম্বন্ধে আমাদের আরও ভালভাবে 
জানাও। হাওয়ার্ড ওর হাত বাঁড়য়ে 'দয়ে বলে, আমি ওর সম্বচ্ধে আর কিছু 
জানি না।? 

স্টপেনস এবার চিৎকার করে ওঠে, ণক 2 তুম একটা লোক সম্বম্ধে এ টুকুই 
জান ষেক নাএকজাহাজ ভার্ত লোক বয়ে 'নয়ে বেড়াচ্ছে। কত লোক এ 

প্লেনেই ; আমার মনে হয় উনষাট জন, অবশ্য জাহাজের লোকজনও আছে । তোমরা 
ধাঁদ একবার-- | 

আবার ওর কথায় বাধা । 
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জেসাপ এবার কড়া ভাবে বলে, “ফুপ তুম যাঁদ এর উপর গর্ত করতে থাক--। 
ওর কথায় বাধা 'দিয়ে হাওয়ার্ড বলে, “আম তোমায় বলোঁছ জেস সবটাই 

ওর উপর নির্ভর করছে । আমরা সবাই ভাব প্রত্যেকেই বেশ জানি, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তা নয় । শেষ যে খবরটা পাওয়া গেছে, তা বলছে, ও ভালই করছে 

আব্রাহামের জোরালো কথা । প্রেনটা পড়তে আর কত সময় লাগবে ? হাওয়া" 
লাফিয়ে, আব্রাহামকে চাপড় মেরে বলে, & ধরণের ধারণা ক'র না। 

“তার মোটামটি এক ঘণ্টার ভিতর এসে যাওয়ার কথা, হয়ত কমও হতে পারে? 

“তোমরা [ক প্লেনটাকে পথ দোখয়ে নিয়ে আসছ ?, 
“আমি নিশ্চিত নই ৷ কিন্তু আম মনে কার ক্যাপ্টেন খ্রোলভ্যান তাকে মৌখিক 

নদেশে নামিয়ে আনতে চাইছেন । সবাঁকছুই আয়ত্তের ভিতর আছে । আকাশ 
পথের রুট এবং বিমান ক্ষেত পারছ্কার | শহরের আগ্ন নিবপিক দপ্তরের লোকজনেরা 
ঘুরছেন যাঁদ কোন সাহায্য লাগে ॥? 

'যাদ প্লেন জলে গিয়ে পড়ে?) 
'যাঁদও সেরকম সম্ভাবনা নেই ভা সত্বেও 'বাভন্ন লণ্কে সজাগ থাকতে বলা হয়েছে 

এবং আমি কখনও এমন নিখ'ত সাবধানতার ব্যবদ্থা দোখান 

ওহো, কি দারণ কাহিনী । আব্রাহাম চিংকার করে ধলে নিকটচ্থ বুথে ঢএকে 
গল ।' ও দরজাটা খোলা রেখে দল । ওর উদ্দেশ্য হ'ল, ভায়াল করতে করতে 
বাইরের কথা শোনা । 

রুপ" জেসাপ বলে। ওর কথায় এখন জনসংযোগ রক্ষাকার মানুষটার প্রা 
একটা সহানুভূতির আঁচ । 

কতক্ষণ এই প্লেনে গ্যাপ থাকবে জান ? 
“আম বলতে পারব না। তার দিনশ্চরই 'নরাপত্তা সীমার মধোই থাকবে ।? ও 

টাইটা ঢিলে করে দল । ওর কথ!র মধ্যে কোনো জোর ছল না। 

জেসাপ ওর দিকে এক থেকে দ্ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকে । ওর চোখ জোড়া 
ছোট হয়েছিল তখন । ওর মাথায় তখন অন্য 'চন্তা ধাবা দেয়। 'এক মিনিট 

দাঁড়াও | ও বলে। যাঁদ জাহাজে ফুড পয়জনিং হরে থাকে, তবে কেবল পাইলটরা 

অসহচ্ছ হবেকেন2 অনারা নয় কেন? 
“তোমরা যত সাহাধষা পাঠাও তাই আমার কাজে লাগবে ।' আরাহাম টোলফোনে 

বলাছল। 'আম এটা সেই ভাবে তোমায় দিয়ে দেব। প্রথম ক্ষেপে যখন তুঁম 
যথেছ্ট পেয়ে যাবে তখন বম্ধ করে (দিও । তুম বরং এটাকে দহ'ভাগে ভাগ করে 
ফেল প্লেনের জরহীর অবতরণ ও ক্ষতি এবং আশ্চর্যজনক নিরাপদ অবতরণ । তুমি 
ধরে থাকা বাট'কে দাও । বাট তৈরী? আজকে ভোরে ভ্যাঙ্কুবার এয়ার পোট, 
সাক্ষণ থাকছে সাংখাতিক কিছু-_ 

শৈষ হ'ল না কথা। 
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হাওয়াড ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলে, “দেখ জেস তুমি যা করছ এটা ডিনামাইট। তম 
এটা সব সময়ই করতে পারো । তুমি এটা ওপর তলার লোকদের ক্ষেত্রে করলে ভাল 
হয় ওরা কাজ কম্ম করে ভাত সন্ন্ত হয়ে । এপ্লেনের লোকেদের কোন সাহায্ো 
লাগবে না এমন কিছুই করা হচ্ছে না।' “তুমি আমাদের সবাইকে এখানে জান 
ফ্রিপ। আমরা তোমাকে পেরোতে পারব না। প্লেনের এ সব যাদের এখন কি 
অবন্থা ? 

“কয়েকজনের অসুখ করেছে । ওখানে একজন ডান্তার আছেন । তিনি যথাসাধ্য 
[চিকিৎসা করছেন । এছাড়া, আমাদের কাছেও চিকৎসার ব্যবস্থা আছে। রেডিও 
মারফং খবর পাঠালেই আমরা ঘথোচিৎ জানিয়ে দেব। বিমান সৌঁবকা ভাল 
আছেন। তিনি আবার স্পেনসারকে পাহায্য করছেন ববাভন্ন সংবাদ রেডিও 
[রলে করে । 

জেসাপ ছটা হালকাচালে বলতে থাকে, “ফুড পয়জনং খ.বই সাংঘাতিক ধরণের 
অসযখ। আম বলতে চাইছি এখানে সময়টা সব থেকে গুরুত্বপ্ণ" ব্যাপার 1, 

হা, ব্যাপারটা তাই ॥, 

এ লোকগ;লোকে যাঁদ যথাশিঘ্র নাময়ে না আনা যায়, তবে ওরা মারাও 
যেতে পারে ।” হাওয়া ঠোঁট চেপে বলে, হ্যা হতে পারে |” শকল্তু, কিষ্ত-_ওটা 
এখন পাাথবী নয় রাম্ট্র হয়ে গেছে । ওপরে প্রেনের মধ্যেকার এখন মবস্থা কি ?, 

হ্যাঁ, প্রায় দশ পনেরো মিনিট আগে' জেসাপ মাঝখান থেকে চেশচয়ে বলে। 
“ওটা কোন কথা নয় । কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত অবন্থাটার পারবর্তন হতে পারে 
এখন যেমন হয়েছে । 

পক্লুপ, এখনই অবস্থাটা জান। আজ এখানকার দায়ত্বে কে থাকছেন? 
ও'কোৌরংকর। অথবা আম কাঁর-.সেটা তোমার ইচ্ছে। না না জেস এখনও 
নয়। আমি তোমায় বলছি তারা-_ 

ওকে এগোতে না দিয়ে জেসাপ হাত দিয়ে ওর কাঁধ ধরল। তুমি সাংবাদিকদের 
লোক ফ্রিপ, সোঁদক দিয়ে চিন্তা কর না কেন, এটা বছরের শ্রেষ্ঠ আকাশ পথের ঘটনা 
এবং তুমি জান এটা । এক ঘস্ট।র মংখ) তোমার পিছনে একটা বাস এসে পড়বে । 
সাংবাদক, টি [ভি ইত্যাঁদর লোকে ভাত হয়ে যাবে। তোমার এখন 
আমাদের সাহায্য করতেই হবে, তা না হলে, তোমায় দেখতে হবে আমরা সমস্ত 
এয়ারপোর্ট দাপিয়ে বেড়াচ্ছি চিংকার ও চে*চামেচিতে । একদম ঠিক অবস্থাটা বল 
এবং তুমিও কয়েক মানট নিশ্বাস নেওয়ার সুযোগ পাবে। ততক্ষণ আমরা 
কাঁহনীটা লিখতে থাকব ।, 

হাওয়া একটা ইন্টার কম তুলে নিতে নিতে নিতে বলল, “আচ্ছা, স্বাভাবিক 
হও। হবেতো? হাওয়ার্ড বলাছ কন্ট্রোল রুমকে দাও ।, 
ও আস্তে করে ঠোঁট নেড়ে বলে, তুমি আমাকে ব্রুসিফাইড দেখতে ৮13 মনে 
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হচ্ছে । হ্যালো কস্ট্রোল বলছ ? বৃডাঁরক আছে ওনাকেই ওকে দাও । তাড়াতাঁড় 
আছে । 

হ্যালো হ্যার। 'ফ্রুপ বলছ। 

প্রেসের ( সংবাদপনের ) লোকেদের ভিড় বাড়ছে হ্যার। আমি বেশিক্ষণ ওদের 
সামলে রাখতে পারব না। ওরা এখনকার অবস্থাটা সম্পর্কে পুরোপুরি জানতে 
চায়। ওরা ডেড লাইন নাট সময় সীমার মধ্যে দেখা করতে চায় । 

নশ্চয়ই !' নাকে ঘ্োঁত ঘ্যোত শব্দ করতে করতে বুডারক ব্যাঙ্গচ্ছলে বলে। 
[নিশ্চয়ই ওদের ডেড লাইনের আগেই আমরা প্রেনকে ধ্বংস হয়ে যাবার বাবস্থা 
করব। সংবাদপতঘের আর কিছু লাগবে ৪, 

হাওয়াডের কথায় ব্যাকুলতা, “সাধারণভাবে নাও হ্যার। এরা তো ওদের 
কাজ করছে ।' বুডাঁরক টেলিফোনকে নিচু করে কণ্ট্রোলারের সাথে কথা বলে। 
কন্ট্রোলার তখন ট্রোলভ্যানের সঙ্গে রেডিও প্যানেলের সামনে দাঁড়য়ে ছিল । 

পমঃ গ্রমসেল, সবাকছ; এমন গরম হয়ে উঠছে, ক্লিপ হাওয়াডের পক্ষে সামলানো 
কাঁঠন হয়ে পড়ছে । আম এ-স্থান ছাড়াতে পারাছ না। তুমি কিমনে করস্ট্যান 
কয়েক 'মানট বেরিয়ে প্রেসের সাথে কথা বলতে পারে ? 

কন্ট্রোলার উত্তর দেয় ॥। “আম মনে কার ওটাই ঠিক ।” ও আয সিস্ট্াপ্টের 
কে ফিরে বলে, 'এই ব্যাপারের খবর কি? আমরা বরং এ ছোকরাদের আয়ত্বের 
মধ্যে রাখি । তুমি এই কাজটা তাড়াতাড়ি পারবে ।' 

প্নশ্চয়ই স্যার, আমি করছি ।, 

“তুমি ওদের সবকিছুই বল, এখনকার ব্যাপারটাও বাদ দেবে না। এবং ও 
বেতার যন্ত্ের দিকে ইঙ্গিত করে । 

সহকাঁর বলে, “আমি বুঝেছি । আমার উপর ছেড়ে দিন। এরপর লহকার 
স্হান ত্যাগ করল। 

সহকার কন্ট্রোলার নিচে নেমে আসছিল, বৃডরিক বলে, পঞ্লপ। এরপর ফোন 
করে। রোঁডিও প্যানেলের কাছের দুটো লোককে ওর দাযিতু হস্তাস্তরিত করে। 
একটা দুমড়ানো রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নেয় । ও মোটা গলায় জিজ্ছেস করে । একছ্ 
সাড়া শব্দ পাচ্ছ ?? 

প্রোলভ্যান ঘাড় নেড়ে বলে “না ।" ওর স্বর রস্কষহীন । ট্রোলভ্যানের চেহারার 
ফুটে উঠেছে ক্লান্তি । চোখ ধূসর । ও না 'ফিরেই বলে, “ওরা চলে গেছে ।” কণ্ট্রোলার 
সুইচ বোডের লোকটিকে বলে, “ক্যালন্যারি এবং 'শিটলকে টেলিলাইন কর! এটা 
হবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে । তোমায় এটা বার করতে হবে যে এখনও ৭১৪ থেকে 
খবর পাচ্ছে কিনা । মাইক্রোফোনে বলতে থাকে অপারেটর ৭১৪, ৭১৪ । ভ্যাঞ্কুবার * 
কন্ট্রোল থেকে ৭১৪কে বলাছ। উত্তর দাও ।, 

ট্রোৌলভ্যান রেডিও ডেস্কে হেলান দিয়ে দাঁড়য়োছল ৷ তার পাইপের আগন 
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[নভে গিয়েছিল । ও বিরন্তভাবে বলে, 'বেশ ওদের সাথে এটা শেষ যোগাযোগ হতে 
পারে ।' 

“৭১৪, ৭.৪ তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, উত্তর দাও ।, 
বৃডরিক বলে, 'আমার মাথায় আর কিছ; ঢুকছে না । ওদের একজন ক্লাককে 

বলল, “এই যে জান, আরও কিছ কফির ব্যবস্থা কর, মাইক এথং ক্লাকের জন্য |” 
রোঁডিও অপারেটর চিৎকার করে বলে ওঠে, ধর । কন্ট্রোলার ভীদ্বগনভাবে 

[জজ্েস করে । “তুমি কি কোন সাড়াশব্দ পেলে 2 
'জমি জানি না -_ আম এক মিনিটের জন্য ভেবোছিলাম-_' প্যানেলের কাছে 

মুখ নিয়ে গেল। ওর মাথায় ভেডফোন । অপারেটর কণ্ট্রোলের সুক্ষ স্বরের 
সামানা অদল বল করল । ও নিজের কাঁধের উপর দিয়ে বলে 'হ্যালো ৭১৪, ৭১৪ । 
ভ্যাঞ্কুবার বলছি । আঁম কিছ শুনতে পাঁচ্ছ--হয়ত ওদের গলা হবে ॥ আমি 
নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না। যাঁদ এটা হয়, তবে তাদের কথা অনা তরঙ্গে ভেসে 
আসছে ।' 

ট্রেলভ্যান বলে, 'আমাদেের একবার চেম্টা করতে হবে । ওদের বল ওদের প্রাত 

সেকেন্ডের তরঙ্গকে পাঁরবর্তন করতে ॥ 

'ফ্লাইট ৭১৪। অপারেটর বলে চলে, 'ভ্যাঞ্কুবার বলাছ, ভ্যাঞ্কুবার বলছি । 
তোমাদের 'ফ্রকোয়োন্স পারবর্তন কর। তোমাদের, তোমাদের প্রীতি সেকেন্ডের 
তরঙ্গ যাতে ১২৮৩ হয় তাই দেখ । তুম কি শুনতে পাচ্ছ? ফ্রিকোয়েন্সি 
১২৮৩০ । 

ট্রেলিভ্যান কন্ট্রোলারের দিকে তাকাল । ও মন্তব্য করল, বরং এন্লারফোর্সকে 
য়ে আর একটা রাডার ! শিঘ্রই ওরা আমাদের দ্যাঙ্ট গোচরের আওতায় আসা 
উচিৎ । 

4৭১৪ তাদের ফ্রিকোয়েন্সি ১২৮৩তে পাঁরবর্তন করছে এবং ওরা আসছে । 
অপারেটর বলে । 

কেন্দ্রীয় ঢেবলের এক কোনে বৃডারক নিজেকে হাজির করে। তার হাতটা 
কাঠের কাজ করা জায়গায় হল । দেখানে একটা ভিঙ্গে দাগ হয়ে গেল । এ হতে 
পারে না, হতে পারে না। --ও গঞ্ডীর গলায় বলে ওঠে এবং এক দছি:তে রোডও 
প্যানেলের 'দকে তাকিয়ে থাকে । ও সমস্ত ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। “যাঁদ আমরা 
এখন ওদের হারয়ে কেলি প্রতোক লোক ফ্লাই হয়ে যাবে । কেউই বাঁচবে না ।” 

নজর 

০৪.৩---০৫:০৬ 

দুস্বপ্রগ্রচ্ছ মানুষ যেমন অনেক সময় ক্রোধে বেপরোয়া হয়ে যায় স্পেনসারের 

তাব্থাও সে রকম । স্পেনসারের মুখ দিয়ে ঘাম একে বে'কে পড়ছে । ছাঁতে দাঁত 
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লেগে গেছে । সে প্রচন্ড বুদ্ধ করে চলেছে বিমানকে তার আয়তে রাখবার জন্য 
এক হাত তার রয়েছে বাত্প নিয়ঙ্গুক লিভারের উপর, অন্য হাত চাকা ক্দোলের 
ালভারের উপর আকড়ে ধরা । 

ওর মনের মধ্যে তখন যত রকমের উদ্ভট চিন্তাধারার ম্রোত বয়ে চলেছে । ওগুলো 
প্রচন্ড ধরনের অবান্তবতায় ভরা । আত্মাবড়ম্বনা ও ক্রোধে সে দণ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। 
তার গাতপথে কোন এক জায়গায় সে যে কেবল দ্রুত উচ্চতা হাঁরস্রেছিল তাই নয়। 
সমস্ত গাতিও হাঁরয়ে ফেলেছিল ॥ গত দু 'মানটের ঘটনা নিয়ে তার মাথা কাজ 
করতে রাজ ছিল না। 'নার্ঘন্ট কোন কিছ? তাকে চিন্তা করতে দিচ্ছে না। অথবা, 
ওটা ফি ওর একটা বাহানা? কয়েক সেকেশ্ডের ভিতর এতটা উচ্চতা হারাতে পারে 
না। ঘটনাটা আগেই শুরু হয়োছিল নিশ্চয়ই । বকল্তু তবুও নিশ্চয়ই ব্যাপারটা 
তার চড়াই-উত্রাই ষল্ম নির্দেশককে পরীক্ষা করার বোশ পরে ঘটোন। অথবা, 
যন্্ট কি অকেজো হয়ে পড়েছে? অথবা শাসের অভাব জনিত ঘটনা নয় তো ? 

হঠাধ তার মনে এক সাংঘাতিক অন:ভাীত দেখা 'দিল। ইচ্ছাটা প্রায় অনিশ্নান্মত 
মনে হ'ল ।॥ মনের মধো জেগে উঠল, সে তীব্রভাবে আতনাদ করে ওঠে শিশুর মত 
চিৎকার করে শঠে । ও যেন দেখতে পাচ্ছে, চিংকারের সঙ্গে সঙ্গে সমন্ত দৃশ্যপট 
পাল্টে যাচ্ছে--ও যেন পাইলটের ?সট থেকে দূরে সরে এসেছে, সমস্ত )কছু আর 
ওর আরত্াধীন নেই । দপ দপ করে স্বলতে থাকা কাটাগহলোও 'বাঁভন্ব গেজের 
মাপ যল্ের ব্যাটা'রিগহলো যেন ওকে বিদ্লুপ করতে করতে সরে সরে যাচ্ছে । ও আর 
থাকতে পারে না। উফ, আলোকিত বন্ধ ?বমানের সিটে ছুটে গিয়ে ও আবার বসে 
এবং চিৎকার করে বলে ওঠে আম বলাছ আমি এ করতে পার না, আমি এ করতে 
পার না এবং তুমিও আমার কথা শংনবে না। 

কোন লোককে এই ধরনের কাজ করতে বলা উঠত না। 
হঠাৎ অস্বাভাবিক নিচু স্বরে জেনেথের কথা ভেসে এল, 'আমরা উ“চুতে উঠাঁছ।' 
স্পেনসার মনে এক ধাককা খেল এবং জেনেথের গলা চিনতে পারল। এ 

হনর্তে ওর মনের মধ্যে যে আতনাদ ঘরে বেড়াচ্ছিল তা কিন্তু বাস্তবে রূপান্তারত 
হগল এক মহিলা থান্রর চিংকারে। আততনাটা ভেসে আসছিল বাণী কামরা 
থেফে। কামরাটি ওর পিছনে । ছিংকার হৃদর 'িদারক-_বন্য, উদ্মাদের মত । 
ও শুনতে পেল, কটা লোক চিৎকার করছে, আম বলাছ পাইলটের সটে বসা 
লোকটা পাইলট নয় । পাইলটের দুজনেই লম্বা হয়ে ওথানে পড়ে আছে । আমরা 
গেলাম ছিপ কর, নিজের জারগায় বসে পড় ।+ বেয়া পারিচ্কারভাবে বিকট 
কার করে ওঠে । “তুম আমাকে এ ভাবে হুকুম করতে পার না কি. কোন 
বিষয়ে ৮ 

লোকটার প্রাতবাদ অসমাপ্ত রয়ে যায় ॥ “আম বলছি যাও, ফিরে বাও, নিজের 
আসনে গিয়ে বস।” ভান্তারের কড়া আদেশ । 
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ওটোপটের মিশ্তেজ স্বর শোনা গেল ণঠক আছে, ডান্তার। “কেবল লোকটাবে 
আমার কাছে ছেড়ে বাও। এখন তোমার বঙল্গাছলাম---' কথা ণেষ হয় না। 

সে্পনসার তার চোখ জোড়া বঞ্ধ করে থাকে কিছুক্ষণের জন্য যাতে করে ওর 
সামনে নৃত্যরত আলোকিত ভায়ালপগুলো পরিচ্কার করে দৃশ্যমান হয় । ও বুঝতে 
পারছিল ও খুবই বাজেভাবে আর্লতের বাইরে চলে গেছে । যে মানুষটা জীবনের 
সমন্লটা এথানে ওথানে ছোটাছুটি করে কাটিন্েছে, তাকে বলতে হচ্ছে, যাঁদ সে 

সম্পূর্ণভাবে সৃচ্ছ না থাকে তবে এই অবশ্থাটাকে ধরে রাখতে পারবে না। তবুও 
তার প্রকৃত সঙ্ফটময় মৃহুত'টা হাজির হ'ল, তার শরধরের প্রকৃত ক্ষমতা যাচাই করার 
সমন হাঁজর হ'ল । ও, একবারই অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে থেন। ওর 
অবন্থাটা হয়ে দাঁড়াল একটা বুড়ো গাড়ির মত যেটা 'কিনা ঢাল; পাহাড়ি রাস্তায় 
পিছন কে ছ;টতে চাইছে । 

'সাঁত্য আম ঘঃখিত', জেনেথ বলে । স্পেনসার একঝলক বস্ময়ের চোখে ওর 
দিকে তাকায় ৷ ওর হাত কলামের ওপর থেকে নড়ে না। ও বোকার মত বলে, এক ?, 

মেয়েটা স্পেনসারের দিকে ধন্কের মত হয়ে ঝঠকে পড়ে বলে, “আমি তোমাকে এ 
ভাবে বলার জন্য দ:ঃখিত | 

ওর বিবর্ণ মুখের অস্বচ্ছ চোখ জোড়া স্পেনসারের দিকে তাকিয়ে থাকে । 
ও বলতে থাকে, “এটা তোমার পক্ষে যথেষ্ট খারাপ হয়েছে । কিন্তু আমার কোন 

উপায় ছল না।, 
স্পেনসার, রুক্ষভাবে জেনেথকে বলে ওঠে, “তুমি কি বলছ, তাই জান না।* 

স্পেনসার ধুঝতে পারাছল কি বলতে হবে। একঞ্জন মালা যাত্রীর উচ্চস্বরে 

ফঃপিয়ে ফখাঁপিয়ে কামার শব্দ ওর কানে আসছিল । ও লঙ্জ্িত বোধ করল। ও 

বলল, “চেস্টা করাছ। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি আমাদের বিমানকে উচুতে নিয়ে 
যেতে । সাহস পাচ্ছিনা, চটপট উপরে উঠতে, তাহলে আমরা আৰার হারলে যেতে 
পারি।? 

দরজার কাছ থেকে, ইবপনের গর্জন ভেদ করে বেয়াভের গলা ওরা শুনতে 
পেল। শক হল্ছে? তোমরা ঠিক আছ তো? স্পেনসারের ভ্রবাব দহঃথিত 
ডান্তার। 'আঁম বিমানকে আয়তে রাখতে পারছিলান না। এখন মনে হচ্ছে, ঠিক 
হয়ে গেছে 

প্লেনকে অন্তত লেভেলে রাখার চেষ্টা কর। যাত্রীরা একের পর এক দারুণ 
অসন্থ হয়ে গড়ছে ।' 

টা জামারই ভুলের জন্য হয়েছে ।' জেনেখ বলে ওঠে। ও ফেখতে গেল 
ডান্তার প্রচণ্ড ক্লান্ত এবং ঠিকমত দাঁড়াতে পারছে না দুলছে । ডান্তার, কোনক্রমে 
দরজার পোঙ্টকে ধরে ফেলে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করে । 

না, না ও যা বলছে ঠিক নয়। “স্পেনসার প্রানবাধ গলার বলে উঠে। ওর 
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'জন্য প্লেনটা ধ্বংসের মুখে পড়ত, তা নয়। আসলে আমার হাত বিমানকে আরত্বের 

ভিতর রাখতে পারাছল না। এই হচ্ছে আসল ব্যাপার ।, 

বেয়ার্ড বিরন্ত ভাবে সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ করে। “যতসব বাজে ব্যাপার ।' ওরা 
শুনতে পেল একটা লোক চিৎকার করছে। 

রেডিওতে বল ।” এবার মাইক্লোফোনে ডান্তারের গলা জোরে জোরে বলতে 
শোনা গেল, “তোমরা আমার কথা শোন! আতঙ্ক হচ্ছে সংক্রামক ব্যাধগলোর 
মধ্যে সব থেকে কঠিন এবং লাংঘাতকও বটে 1, দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ওর গলাও 
থেমে গেল । 

জেনেথ শান্ত ও উৎসাহের সাথে বলে এটা একটা ভাল চিন্তা । আমার আগেই 

ব্যাপারটা ক্যাপ্টেন প্রোলভ্যানকে জানানো উচিং ছিল ।, 

স্পেনসার বলে, “ঠক বলেছ । যা হয়েছে ক্যাপ্টেনকে জানাও এবং বল আমাদের 
বিমান উ“চৃতে উঠছে ।” 

জেনেথ মাইক্কোফোন বেতারে চাপ দের ভ্যাওকুবারে খবর পাঠাবার জন্য। 

এই প্রথম সে ভ্যাগ্কুবার থেকে উত্তর পেল না। ও আবার ভ্যাঞ্কফুবারকে ডাকল, 
'কিন্্ু ওখানে কোন শাড়াশব্দ নেই। স্পেনসারের ভিতর ধাঁরে ধারে আবার সেই 
ভয়ের পাহাড় মাথা তুলছে । সেজোর করে সে ওটাকে আস্তে নয়ে আসে। 

ণক গপ্ডগোল হলো 2 সে জেনেথকে জিজ্ঞেস করে। তুমি কি নিশ্চিং যে 

তোমার কথা ঠিকমত যাচ্ছে 2 
হাঁ, আমি তো তাই মনে করি ।' 
“তুমি, মাইকে জোরে ফু দাও । যাঁদ এটা কাজ করে তবে তুম নিজের কথা 'নজেই 

শুনতে পাবে । স্পেনসার জেনেথকে পরামর্শ দেয় । 

ও স্পেনসারের কথামত কাজ করে। হ্যাঁ আমি সব ঠিকমত শুনতে পাচ্ছি । 

হ্যালো ভ্যা্কুবারঃ হ্যালো ভ্যা্কবার ৭১৪ বলাছ। আমার কথা কি শুনতে 
পাচ্ছো 2 ওভার ।' 

ওদিক থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই। “হ্যালো ভ্যাঞ্কুবার, ৭১৪ বলা । দয়া 

করে উত্তর দাও ॥ ওভাব।” 

একই রকম নিস্তদ্ধতা । 

“আম চেষ্টা করছি।' বলে স্পেনসার মাইক্রোফোনটা ওর হাত থেকে নিয়ে 
বোতামে চাপ দেয়, “যালো ভ্যাঙ্কুবার, হ্যালো ভ্যাৎক*বার, ৭১৪ থেকে স্পেনসার 

বলাছ ! ৭১৪ এর বিপদ | দয়া করে ধর।' 

কিন্তু নিষ্তর্ধতা কঠিন দেওয়ালের মত । এ মুহূর্তে মনে হাচ্ছিল পাখবীর একমান্ 

বাসিম্দা তারা। 

ম্পেনসার বলে, 'বার্তাপ্রেরক যন্দের ডায়াল আমি কিছ? লেখা 'দেখতে পাচ্ছি। 
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আম নিশ্চিং, আমরা ঠিকমত বার্তা পাঠাচ্ছি, ও আবার চেষ্টা করে, কিন্তু কো 

ফল হল না। 

“মেডে, মেডে, মেডে। ক্ষাইট নং ৭১৪, গভীর বিপদে পড়েছে! কেউ উধাও 

ওভার ॥, 
পন্ত- বার্তা তরঙ্গ থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই । মনে হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে অচ 

হয়ে গেছে। 
“আমরা নিশ্চয়ই আমাদের স্পন্দন সংখ্যা থেকে বিচ্যুত |, 
€ওটা িভাবে ঘটতে পারে 2 

আমাকে জিজ্ঞেস করনা । আমরা যেভাবে চলাছ, তাতে যা কিছ; ঘটতে পারে 

জেনেথ, তোমাকে এখন ডায়ালের চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে ।, 

“আমাদের বার্তা তরঙ্গ পাঁরবত'ন করতে যাওয়া বিপজ্জনক নয় কি ? 

“আমার অনহমান ওটা আগেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে । আম ষা জানি তাহ? 

রোঁডও ছাড়া এর নাকটাকে নিচের 'দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া এবং ঝামেলাটা কাটানো 

আমি জানিনা এখন আমরা কোথায় আছ এবং আম নিশ্চং ভাবে বিমানটাণে 

সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবে নামাতে পারব কিনা ।' 

জেনেথ তার আসন থেকে গাঁড়য়ে নামল,তার মাথার পিছনের হেডফোনের কডণ 

টেনে সামনের দিকে নিয়ে এলো । ও রোডও প্যানেলের কাছে চলে এল। ও থা! 

নিরূপক যল্ত্রকে ধীরে ধারে ঘোরাতে থাকে আর তখনই ক্রিক করে শব্দ হ'ল। এরপ 

ক্রমাগত টুপটাপ আর বিস্কুট ভাঙার মচমচা'ন শব্দ খাত থেকে নির্গত হতে থাকে । 

ও বলে, 'আম তো ঠিক রাস্তায় চালয়ে যাঁচ্ছ।' 

স্পেনসার উত্তোজত ভাবে বলে ওঠে, “ওটাই ধরে থাক | তুম কোন রাস্তা পেট 

যাবে) 
'্যাঁদ আমাদের প্রকৃত পথের হাস পেতে হয় তবে প্রত্যেকটা চ্যানেল (খাত 

বাঁজয়ে দেখতে হবে ।; 

হঠাৎ দূর থেকে কোন স্বর ভেসে এল । 

“দাঁড়াও, ওটা ক ?: 

জেনেথ, দুত চ্যানেল খোলে, ক্লিক শব্দ হয়। ভলয্যম বাঁড়য়ে দাও। 
স্পেনসার বলে । 

(১২৮৩ কে বলছ), অসম্ভব আন্তীরক স্বরে বস্তার কণ্ঠ ভেসে আসে 

“ভ্যা্কুবার, কশ্ট্রোল থেকে ৭১৪ কে বলাছ।* 
১২৮৩ ফিকোয়োম্সতে পারিবর্তন কর । উত্তর দাও । ওভার ।” 
'ওথানেই, রাখ । স্পেনসার জেনেথকে বলে । এটাই কি এখন নতুন বার্ত 

স্পন্দন ? আমাদের গ্রহ ভাগ্যকে এজন্য ধন্যবাদ দিতে হয় । এক্ষুনি সাড়া দাও ।+ 
জেনেখ নিজের যারগায় 'ফিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বাত পাঠায়, ছ্যালে 
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ভ্যাঞ্কুবার ৭১৪ বলছি । তোমার কথা জোরে এবং পারিজ্ফকার ভাবে শৃনতে 
পাচ্ছি), 

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিপরীত দিক থেকে সাড়া পাওয়া যায় । ওপারের বাতণ 
প্ররকের গলায় আগ্রহ ও নিশ্চয়তার ভাব ফুটে উঠেছিল । 

৭২৪, ভ্যগ্ক্বার বলাছ ।" 
“আমরা তোমায় হারয়ে ফেলোছলাম । কি হয়েছিল তোমাদের ? ওভার ।” 
ভ্যাঞ্কুবার, তোমার কথা শুনে আমরা আনাঁষ্দত ।' জেনেথ তার কপাল ধরে 

বলে। “আমরা ঝমেলায় পড়ে গিয়োছলাম |; 
হঠাৎ হীঞ্জন কাজ বষ্ধ করে 'দিয়োছল এবং রেডিও খারাপ হয়ে যায় । 1কন্তু 

ওসব কেটে গেছে । আমরা এখন আগের অবস্থার আছি। কেবল যাত্রীদের অবস্থা 
ভাল নয়। তারা আমাদের সমস্যাকে ভালভাবে নিচ্ছে না । আমরা আবার উচুতে 
উঠছে। ওভার |, 

এ সময় ক্যাপ্টেন খ্রোলভ্যান কথা বলাছল। আগের মতই সে আত্মবিশ্বাসী 
ও নিয়ান্ঘত কথা বলাছিল। তবে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাচ্ছিল তার কথায় । 
“হ্যেলো জেনেথ আমার শুনে ভাল লাগল জেনে যে তোমরা স্পন্দন সংখ্যার বাইরে 
চলে গিয়েছিল এবং সে ব্যাপারটা ধরবার মত তোমার 'বিচক্ষণতা দেখে । অজ? 
আমি তোমায় আগেই প্লেনের ইপ্জনের হঠাৎ কাজ বন্ধ করে দেওয়ার আশঙ্কা 
সম্বন্ধে সাবধান করে 'দয়োছলাম । 

“তুমি, প্লেনের বাত্পণয় বেগের 'দিকে সব সময় নজর রাখবে | যাঁদ ইঞ্জিন হঠাং 
কাজ বন্ধ করে দেয় এবং তুম ওকে সচল করে তুলতে পার-_-তুবে স্বাভাবিকভাবেই 

বলা ধায় তুমি পাইলটের দক্ষতা হারাও নি ।» 
স্পেনসার অবিশ্বাস্যভাবে জেনেথকে বলে । তুমি বুঝতে পেরেছ 2 
ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসে । ওদের দুজনের মধ্যে তখন ফুটে উঠেছে 

মানাসক চাপ ও দুর্বলতার লক্ষণ ॥ “সম্ভবত তোমার ভিতর একটু আধটু ভয় থাকতে 
পারে ॥ দু-এক মাঁনট এটাকে স্বাভাবিকভাবে নিলে ভয়টা কেটে যাবে । যখন তুম 
ব.ঝতে পারবে কিছুটা উপরে গবমান উঠেছে তখন ইনস্ট্রঃমে্ট প্যানেল থেকে আমায় 
1কছু রাডংদও । আমরা জবালান ট্যাঙ্কের মাপাঞ্ক অনুযায়ী এবার চলব 1, 

যখন ক্যাপ্টেন, সংবাদগৃলোর জন্য উ“চু গলায় জেনেথকে বলাছল, তখন 
যাত্রীদের দিকের দরজা খ:লে বেয়ার আবার মুখ বাড়াল । 

বেয়ার্ড তার সামনের দুজনের সঙ্গে কথা বলতে উদ্যোগা হয়েছিল । ও তাদের 

ইনস্ট্ুমেপ্ট প্যানেলের 'দিকে দন্ট আকর্ষণ করল এবং নিজেও পরণক্ষা করল। সে 
[ভিতরে ঢুকে পিছনের দরজা বন্ধ করে 'দিল। হাঁটুগেড়ে পাইলট এবং কো পাইলটের 
পাশে বসে পড়ল । তারপর চোখ পরীক্ষার যল্মের আলো 'দিয়ে ওদের পরাক্ষা করতে 

লাগল । ডানের কম্বল আংশকভাবে তার গা থেকে গুটিয়ে গিয়োছল। সেপা 
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জোড়া মাটিতে হাটু তুলে রেখেছিল। খৃব আস্তে কাতরাচ্ছল। পেটকে মনে হচ্ছিল 
জ্ঞান হারিয়েছে! 

ডান্তার কম্বলকে ভালভাবে জাঁড়য়ে শক্তভাধে বেধে দিল । ও দ:জন রহগিকে 
একটা ভিজে টাওয়েল দিয়ে যুখে বাঁলয়ে দিল । ও ওটাকে ভা্ি করে পকেটে রেখে 
য়ে কৌচের মত বসে কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল। ডেকের ঢাল] যায়গাটা ধরে উঠে 

দ্াঁড়াল। জেনেথ তখন মাইক্কোফোলে, তার পাওয়া ফিগারগুলোকে বলে যাচ্ছিল । 
কোন কথা না বলে ডান্তার নিশব্দে দরজা বষ্ধ করে ছলে গেল ॥ 

দরজার অপরাদকে তখন আর এক হৃদয় বিদারক দশ্য। এষেন কোন বমানের 
যাঘীঘর এবং মনে হাচ্ছিল যেন দূর্ঘটনা কবালত মানুষের কোন বিশাল ভ্রাম্যমান 

হাসপাতাল ॥ কিছুর অন্তর অন্তর জনাকীর্ণ কোবন। কেবিনের ভিতর 
[সটগুলো হেলানো এক পঃরোপবার বাঁঞ্চিত। তার উপর অসহ্ছ যাত্রীরা কম্বলে 

মোড়া শুয়ে আছে । দু-একজন একেবারে চ্হির । খুব ক্ষীণভাবে “বাস বইছে। 
অন্যেরা বন্ণায় ধন্কের মত হয়ে যাচ্ছে। তাদের বন্ধু বা আত্মীয় স্বজনরা ভীত- 

ভাবে ওদের নারক্ষণ করছে অথবা কপালের ভিজে কাপড় পাল্টে দিচ্ছে। 
ডান্তার সামনের 'দিকে ঝঃকে পড়ল । ওর ইচ্ছা আরও কার্যকরভাবে ও সাদা- 

মাটাভাবে ধর্মপোদেশ দেওয়া সামনে বসা লোকটাকে । ওকেই কিছুক্ষণ আগে উাম 
জোর করে আসনে বসতে বাধ্য করেছিলেন । 

ওটোপট বলছিল, “দেখ, আপেল, আম তোমার দোষ 'দিচ্ছিনা। কিন্তু মাঝে 
মাঝে বাজ্প বের করে দেওয়া ভাল। কিন্তু সবার পামনে* বিশেষ করে দরদ্রু ও 
মাছলাদের সামনে চিৎকার চেচামেচি করা ঠিক নয় । 

“সাঁত্য, আমাদের মধ্যে বন্ধে ডান্তার চ্যাম্পিয়ন । যারা ওপরে অথথ কক-পটে 
প্লেন চালাচ্ছে, তারাও । যদি আমাদের মাটিতে নামতে হয়, ত্ববে ওদের 'বি*বাস 

করতেই হবে ।” 
সামায়কভাবে দমে যাওয়া যাহনটি অটোপাটের থেকে চেহারায় দ্বিগ্ণ। সে 

একদ:ঘ্টিতে কাঠনভাবে কেবিনের জানলার কাচে তার প্রাতবিদ্বের দিকে তাকিয়ে ছিল । 
ঘাম্বহড়ে জ্ৃদে ইংরেজটা ভাস্কারের কাছে এল। ডান্তার ওর হাতে চাপড় মেরে 
ধন্যবাদ জানায় । 

বেয়ার্ড মজা করে বলে, “তোমার কি মনে হয় না তুমি একজন যাদুকর ? 
ও বেয়ারডকে দৃঢ়ভাবে বলে, “আম কিন্তু লোকটার থেকে কম ভগীতিজনক 

ই । সত্যই এটি বিষ্বাসবোগ্য ব্যাপার ! আর তুম যাঁদ আক আমাদের সঙ্গে না 

থাকতে ডানার," ওর গলা ধরে আসে । “তুমি এথন নগন্ত ব্যাপার স্যাপারগ্লো 

কি জাবে সামজাচ্ছো ? 
বেয়র্জ বলল, “জানিনা কিভাবে চলছে? ওর চোখ কঠিন। “কিকপিছে ওদের 

কিছ সমস্যা হয়েছে । এটা খ্যবই আশ্চর্যজনক । আমার মনে হুল স্পেনসার 
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সাংঘাতক সমস্যার মধ্যে আছে। আমাদের সকলের থেকে ও সব থেকে বেশশ 
দাতিত্ব পালন করছ।' ৃ 

«আমাদের গন্ভব্যচ্থানে পেছতে আর কত সমর লাগবে ?' 
“আমার কোন ধারণা নেই । আমি সময় সম্পকে সমস্ত ধারণা নম্ট কদে 

ফেলোছি। তবে আমাদের চলার পথ যাঁদ ঠিক থাকে, খুব বেশী সময় লাগার কথা 
নয়। মনে হচ্ছে দিনে দিনে পেশছে যাব |, 

অটোপট তাকে খুয়ই শাস্তভাবে প্রশ্ন করে, “ডান্তার তুমি প্রকৃতপক্ষে কি মনে 
কর? আমাদের নামার আশা আছে 2 বেয়ার্ড ক্লাস্ত ও খিটাথটে মেজাজের হয়ে 
পড়েছে । ও প্রশ্নটাকে পাতা দিল না। বলল, 'আমাকে জিজেস করছ কেন ? 
সুযোগ সব সময় থাকে, আম মনে কার। কিন্তু একটা প্লেনকে আকাশে চালাতে 
থাকা এবং তাকে মাটিতে নামানো, দশলক্ষ ভাগ টুকরো হতে না দিয়ে এত সব 

কারণ জাঁড়য়ে থাকায়, দুইটি আলাদা কিন্তু শান্তশালী সমস্যা 'হসাবে দেখা 

দিয়েছে । আম অতটাই ধারণা করতে পারি যা আমার কাছে পারজ্কার । অন্যাদকে 
খুব একটা বেশীক্ষণ সময়ের ভিতর যানীদের কারও মারাত্মক কিছু হওয়ার সম্ভবনা 
নেই। ডান্তার হাঁটু ভেঙ্গে গুঁটিসৃটি বসে মিসেস চিলডারকে দেখতে থাকে । 

ও কদ্বলের নিচে চিজ্ডারের কাঁব্জ ধরে পরাক্ষার জন্য । ভদ্রমহিলার মুখ তখন 
মোটড়ান ও চ্ির । চামড়া শুকনো | লক্ষ্য করে, ছোট ছোট নিশ্বাস জোরে বইছে। 
গুর স্বামী ব্যাস্ত ও উত্তৌজতভাবে জিজ্ঞেস করেন “ডান্তার আমাদের ক ওর জন্য 

কিছুই করার নেই ? 
বেযার্ড; ওর রংক্ষ ও বসে যাওয়া চোখের নিকে তাকায় । আস্তে আস্তে বলে, 

গ্মঃ চিজ্ডার, তোমার সত্য জানবার আঁধকার আছে । তুম বিবেচক মান ।, 
ব্যাপারটা সোজাসজি তোমায় বাল, আমরা আমাদের ক্ষমতার মধ্যে তোমার 

স্মীর জন্য বথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করছি। মাটিতে স্পর্শ করার নাথে সাথে তোমার 

স্তীর জন্য ব্যবচ্ছা হয়ে যাবে ।, 
চিজ্ডারের ভাষাহণীন মুখটা কেবল একবার হাঁ হ'ল।? 
বেয়ার্ড বলে চলে, তুমি এটা ভাল বুঝবে ॥' বৈয়ার্ড ইচ্ছে করে বলে চলে, 

আপনার স্মীর জন্য যতটা করা দরকার 'আমি করেছি, এবং দুঃখজনকভাবে কম। 
আগে হলে মরফিয়া দিয়ে য্ত্রণা লাঘব করে দিতে পারতাম । এখন এ ব্যাপারে 
প্রকাত একমাগ আমাদের দেখভালের দাঁয়ত্ব নিতে পারে একথা ভেবে তুম সাম্বনা 
পেতে পার ।; 

“আমি তোমায় তা বলতে চাইনি ॥ চিজ্ডারের গলার স্বর শোনা গেল। প্রতি- 

বাদি গলায় টান বলেন, 'যাই ঘটুক না কেন, আমি তোমার কাছে কৃতজ ভান্তার।? 
“নিশ্চয়ই ডান্তার কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য ॥ অটোপট আন্তারকভাবে বন্ধে 

ওঠে । “আমরা সবাই কৃতজ্ঞ ।” 
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তুমি যা করেছ, কেউ তা করতে পারত না। একটা দারুণ কাজ ওটা । বৈয়ার্ড 
ক্লাম্তভাবে হাসে । তার হাতটা 'মসেস 1চজ্ডারের কপালে ! ভান্তার রূঢুভাবে বলে। 

“দরান্বাক্ষিণ্যের কথাবাতাঁ কিন্তু পাঁরা্হতিকে বদলাবে না। দেখ মিঃ 'চজ্ডার তুমি 
একজন সাহসী মানুষ । আর সেইজন্য তোমার প্রীত আমার শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু 
তুম ভুল পথে যেও না ।, ও সত্যের মুহূ্তটা তিন্তভাবে ভাবতে থাকে। তাহলে 
ব্যাপারটা এই । আম জানতাম এটা আজ রান্তরে ঘটতে চলেছে । প্রকৃত সত্যের 
এই হচ্ছে নোনতা স্বাদ । কোন প্রেমঘাঁটত, বাঁরত্ব নেই ৷ তোমার জাঁবনে রং-বেরঙের 

চিন্তাধারা স্বপ্রময় ভাঁবষ্যং, কোনটাই নেই । নেই এমন সব ভাবনা বা বাহঃপ্রকাশ 
যেগযল তুমি চাও অন্যেরা তোথাকে নিয়ে চিন্তা করুক । এইটাই সত্য সম্ভবত। 

আর ঘণ্টাথানকের 'ভিতর আমরা বাই মরে যাব। অন্তত আমি যা তা নিজেকে 
মেলে ধরতে পারব ॥ একটা পচা, যাচ্ছেতাই অকৃতকাম্য তার উদ্বাহরণ |, 

চচ্ডার আবেগ ছড়ানো গলায় বলল, “আম তোমায় বলাছ, আমরা যাঁদ এই 
সমস্যা থেকে বোরয়ে আসতে পারি । আমরা প্রত্যেকে বুঝতে পারব কি রকম কৃতজ্ঞ 

থাকা উচিৎ তোমার প্রাতি আমাদের |; 
বেয়াড' তার বিক্ষিপ্ঠ চিন্তাকে এক যায়গায় করে । ও বলে ওঠে, “টাই কিঃ 

আ?ম প্যপ্তি পারমাণে স্যালাইন জল 'দয়োছলাম । পাশাপাশি প্রত্যেককে তন 
ফোঁটা করে দেওয়া হয়োছল |” ও উঠে দাঁড়ায়। বলে, এমঃ চিন্ডার, আগের মত 
চালিয়ে যান।, 

'তুমি আগে নিশ্চিত হয়ে নাও উনি প্রকৃতই গরম আছেন কিনা । গুর ঠোঁটকে 
[ভজে রাখ । তুমি যাঁদ তোমার স্পীকে এখন একটু জল খাওয়াতে পার, তবে ভাল 
হয় । মনে রাখবে তোমার স্ত্রী অনেকটা জলের পরিমাণ হারিয়েছে 1, 

এঁদকে ঠিক সে সময় ভ্যাঞ্কুবারের কন্ট্রোলরমে হেনার বৃডাঁরক আর একবার 
কাঁফ খেয়ে তার শরীরের জলীয় পদাথ কিছ?টা কাঁময়ে ফেলে । হাতে মাইকোফোন 
ছাড়।, দ্রেলভ্যান মাথাক্ল বেতারষন্ল লাগয়ে কথা বলছে । ও বলছে, র্যাডার, 
তুম কি কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছ কোথাও থেকে ? 

বাড়র অপর প্রান্তে তখন, র্যাডার প্রধান তাঁর একজন সহকা'র নিয়ে বসোছিলেন । 
তাঁদের দর্যন্ট অন্ধচন্দ্রাক্কীত দিগন্ত পদয়ি নিবন্ধ । ট্রোলভ্যানের কথার উত্তর শান্তি ও 
আলোচনাম্লক গলায় বলেন, 'না কোন লাড়াশখ্দ নেই ।, 

কশ্্োলারের 'দিকে তাকিয়ে প্রোলভ্যান বলে, “আম এদের ব্যাপারটা বুঝতে 

পারাছ না। তারা তাদের র্যাডারের গাঁতপথে এতক্ষণে থাকা উঁচং।' 
বুডারক বলে, 'ভুলে ঘেও না স্পেনসার শেষ প্রচেষ্টায়, তর গাঁত হারকে- 

ছল ।” টু 

ঘ্োলভ্যান জ্বাকার করে, “হ1, তা বটে।, 
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আবার বেতার ঘল্লে বলে, 'র্যাডার, ধখনই কোন হাঁদশ পাবে, আমায় সাথে 
সাথে জানিও ।, 

কন্ট্রোলারের দিকে ফিরে বলে, মেঘের মধ্যে দিয়ে ওকে নামিয়ে আসতে সাহস 
পাচ্ছ না। এবং সেটার কারণ হচ্ছে, বিমান সঠিক কোথায় আছে এখন না জানার 
জন্য। 

“ম 'গ্রমসেল, এয়ারফোর্সকে আর একবার পরণক্ষা করে নিতে বল । পারবে 
পারবে তো 2 এরপর রেডিও অপারেটরের 'দিকে ফিরে বলে তুমি ৭১৪কে দাও ।' 

জর্জ এখন ভাল করে শোন। আমাদের এখন আবার পুরানো 'বিদ্যাটা 
অনুশীলন করতে হবে । কিন্তু কাজটা আরম্ভ করার আগে আম চাই আরও কিছু 
ব্যাখ্যা করতে যা তুম ভুলে গিয়ে থাকতে পার অথবা এগুলো বড় বিমানের ক্ষেত্রে 
ব্যবহার্য । তাঁম কি শুনছ ? ওভার ।" 

জেনেথ উত্তর দেয়, “বলে যাও, ভ্যাঙ্কুবার আমরা তোঘার কথা যয়ের সঙ্গে 

শুনাছ ওভার ।” 

“ঠক আছে ৭১৪। এখন তুম মাটিতে নামার আগে কিছ; পারক্ষা-নশা রক্ষার 

ব্যাপার আছে। ওগুলো তোমার অবশ্য কর্তব্য । ওগুলো তোমার আতীরিস্ত 
কাজ। সেগুলো হচ্ছে ভ্যাতে নামার জন্য । তুম সব ওগুলো পর'ক্ষা করবে। 
পরে কখন ও কিভাবে আবার ওগুলো করতে হবে, আম যথা সময়ে তোমায় বলব । 
এবার তোমাকে প্রস্তুত করার জন্য ওগুলো একবার বলে যাচ্ছি । 

প্রথমে বৈদহ্যাতক জলবাহী পাম্পটিকে খুলে রাখতে হবে । 'বমান থামাবার 
চাপ ৯০০ থেকে ১০০০ পাউন্ডে প্রাত বর্গ ই্চি। ফাইটার প্লেন চালাবার সময়েই 
তুম রপ্ত করে ফেলেছ নিশ্চয় । আর এক নতুন ভাবে জানালে তোমায় আঘাত করবে 
না নিশ্চয় ॥ এবার চাকা নিচের ?দকে নামিয়ে তুমি জবালান তেলের পাম্প পরাক্ষা 
করবে এবং গ্যাস যথেন্টভাবে প্লেনকে সাপ্লাই দিচ্ছে কিনা । শেষে দেখতে হবে 

[মকশ্চার এবং পাখা জোড়ার অবচ্থা ভাল কিনা । সব কিছ বুঝতে পারলে? বেশ 

এবার আরম্ভ কর একটার পর একটা যেমন তুম একবার করেছ! এবার আমি 

সুইচগুলোর কথা বলাছ যাতে জেনেথ বুঝতে পারে । এবার আম বলাছ, ওগুলোর 
সাঠক অবস্থান সম্পকে । লক্ষ কর ।' 

জেনেথ এবং স্পেনসার প্রত্যেকটা কন্ট্রোল লক্ষ করতে থাকে, যেমন যেমন প্রোল- 
ভ্যান নিদেশ পাঠায় । 

জেনেথ তুমি, ক্যাপ্টেনকে জানয়ে দাও ওর কথামত. আমরা প্রত্যেকটা কনগ্রোলকে 
ঠিকমত চিনতে পেরোছি। হ্যালো ভ্যাঙ্কুবার, আমরা নবকটাকে দেখোছ।' 

পঠক আছে ৭১৪। প্রত্যেকটা কন্ট্রোল ঠিকমত দেখেছ । কোন নঙ্দেহ নেই 
তো জেনেধ ? তোমরা একেবারেই নাশ্চৎ? ওভার ।, 
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হুযা ভযাঙ্কুবার ! আম ওদের সবকটাকে দেখাছ। ওভার । 
5১৪ আবার পরাক্ষা কর তোমাদের ফ্লাইট লেভেলে আছে কিনা । ওভার ।” 
হ্যালো ভ্যাঞ্ষুবার ॥ বিমানে লেভেলে চলেছে এবং মেঘের উপর দিয়ে 

যাচ্ছে।' 
“বেশ ৭১৪। এখন জর্জ, এবার পাখাকে আবার ১৫ কর, গাত দাও ১৪০ ।. 

আমরা এখন চাকা নিচের 'দিফে নাসিয়ে চলব | বাছ্পীয়্ গাত লক্ষ করতে থাক। 
প্লেনকে এখন ডানা মেলা ঈগলের মত লাগবে । বাঁদ তুম প্রস্তুত থাক তবে এস, 

শ্দর; কর ।' 
স্পেনসার পৃবশীনদেশশত উপদেশ অন্যায় প্রত্যেকাঁট কাজ করতে থাকে | গভীর 

মনযোগে সে তার কাজগুলো পর পর করে যেতে থাকে । এঁদকে জেনেথ, উৎকণঠার 
সাথে বাষ্পীয় গতির রেট গুনতে থাকে | সে পাখা ও মাটিতে নামার লিভার চালনা 
করতে থাকে । ও যখনই গাঁতকে সংযত করল তখনই জোরে ধাকা খেল । মনে 

হ'ল, প্রথম প্রভাত আলোর রেখা পুবদক থেকে উপক মারছে । 
এদকে কল্ট্রোলরহমে, ফ্রোলভ্যান কিছ ঠাণ্ডা" কফির স্বাদ নিচ্ছিল। সে 

বৃডারকের কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে জোরে ধোয়া ছাড়াছল। চিবুকের 
খোঁচা দাঁড়তে নগল রঙের দাগ, ওকে লাগাঁছল অসন্দর ॥ ঠিক একটা বুনো 

লোকের মত । 
এখন অবচ্ছাটা কেমন মনে করছ ?, এয়ার লাইনসের ম্যানেজার জিজ্ঞেস করে । 

ক্যাপ্টেন উত্তর দেয়, যে রকম আশা করা যাচ্ছিল সে রকমই ৷ কিন্তু সময় সাঞ্ঘাতিক 
ভাবে কমে যাচ্ছে । এই অঙ্প সময়ের মধ্যে পাখা এবং চাকা চালানোর অভ্যাসটা 
করে নেওয়া দরকার । স্পেনসার গাতপথে ফিরে আসার আগে বড়জোর তিনবার 
অনহশ।লনের সুযোগ পাবে । তাও যদি ভাগ্য সহায়ক থাকে । “তুমি কি ওকে 

দিয়ে কিভাবে অবতরণ করতে হবে তার অনুশীনল কাঁরয়ে নিচ্ছ 2 কশ্ধোলার 
প্রশ্ন করে। 

শনশ্চয়ই । অন্তত দু থেকে তিন বার প্রাকটিস না কারয়ে আম ওকে 'বিমান 
নামাবার শেষ সংকেত দিতে পাঁরনা। ওর আঁভজ্ঞতার ভরসা করেও না। আম 
দেখতে চাই, ও নিজেকে কতটা সড়গড় করে 'নয়েছে। তা না হলে-” দ্রোলভ্যান 
বলতে ইতস্তত করে । বৃডারক, জ্বলম্ত 'সগারেট মাঁটতে ফেলে মাঁড়য়ে দিয়ে বলে। 
তানা হলেকি?' 

ট্রেলিভাান ওদের একবার প্রদাক্ষন করে নিয়ে বলে, 'বেশ, আমাদের বাস্তবের 
মৃখোম্দাথ হওয়াই ভাল । যে লোকটা এখন ওপরে বিমানের চালকের ভূমিকার বসে 
আছে, সে ঘ্বীন্ধর উপর কিছুটা আচ্ছা হারিয়েছে এবং সেটা গুবই ম্বাভাবিক 
কারণে । বিত্ত লোকাঁট যাঁদ তার আত্মবিদ্যাস ধরে না রাখতে পারে তাহলে, তারা 
সমদ্র'তার থেকে অনেক দরে সমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে । 
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বুডারক 'চিংকার করে ওঠে। একন্তু তার প্রতিক্রিয্া অস:চ্হ মানুষগুলো এবং 
বিমানটা সবটাই বিশাল লোকসানের খাতে চলে যাবে ।, 

প্রোলভ্যান, গোলাকার চেহারার ম্যানেজারের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে 
শীতল গলায় বলে। এটা আর [কছুই নয় হিসাব করে ঝঠাক নেওয়া ।+ 

“যদি আমাদের বম্ধ্াটকে মনে করা হয় সবাঁকছ লপ্ডভণ্ড ক:র 'দিচ্ছে তবে জেনে 
রেখ তোমার প্লেনটাও খরচের খাতায় চলে যাবে । 

কণ্ট্রোলার ব্যাপারটাকে সামাল দেওয়ার জনা তাড়াতাঁড় বলে, “আম ঠিক এ 
কথা বলতে চাইনি । 

বুডরিক, অন্বান্তর সঙ্গে বলে, গোলায় যাক । আমি ভাবতে পারছ না 1, 

প্রোলভ্যান বলতে যাকে । “আঁতারন্ত গবপদ হসাবে পাইলট যাঁদ আমাদের 
এখানে নেমে পড়ে, তাহলে আগুন লাগবেই কিন্তু আমরা প্রত্যেক লোককে বাঁচাতে 
পারব ॥। এটাই আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের হবে ॥। ও এমনকি জাঁমতে নামার জন্য 

কিছ: ব্যবস্থা নিতে পারব ॥ এটাই আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের হবে। কিন্তু ও যাঁদ 
সাগরে নেমে পড়ে । তবে এটা নিশ্চিত, প্রেনকে আমরা আন্ত পাব না। আমরা 

কিছ; যান্রীকে বাঁচানোর সুযোগ পেতে পারি কিম্তু খুব অসংস্থদের নয়। এই 
অল্প কুয়াশা এবং বাতাসহীন আবহাওয়াতে জলও শীতল এবং আঘাত জানত 

প্রতিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত কম হবে। আমরা র্যাডারের সাহাধ্য ওকে কাছাকাছি 
অবতরন করাব, যাতে করে বিমানটাকে উদ্ধার করতে পারি ।' 

কণ্ট্রোলার তার সহকারিকে বলে নোৌ বিভাগের পাথে যোগাযোগ কর । বিমান 
বিভাগকেও সংবাদ দাও। ওদের বলো, সমুদ্র তীরের কাছাকাছি থাকতে এবং 
পরবার্ত নিদেশের জন্য অপেক্ষা করতে । 

দেওয়াল মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দ্রোলভ্যান বলে, “মামি এটা করতে চাই না। 
এর ফলে অসংগ্হ যান্তীরা অসহায় হয়ে পড়বে । আমরা প্লেন জলে ডুবে যাওয়ার 
আগেই ওদের উদ্ধার করতে পারব । কিল্তু এটা দরকার হতে পারে? ) ও হেডফোনে 

কথা বলে, 'র্যাডার, তুমি কি ফোন সাড়াশব্দ পাচ্ছো 2, 
র্যাডারের দিক থেকে নিরুত্তাপ উত্তর এলে, “এখনও পাওয়া যান্ন নি। তাহলে 

ধর। এক মিনিট। মনে হচ্ছে কিছ একটা ধরা পড়ছে। হ্যাঁক্যাপ্টেন। আমি 
ওকে পেয়োছি। সে দাক্ষনে, দশ মাইল দরে আছে। 

“ওকে ডানদিকে ২৬৫ তে নিয়ে বাও। 
“খুব ভাল কাজ কয়েছ।' ঞ্রোলভ্যান বলে । সে এখন প্রস্তুত হচ্ছে ৭১৪ এর 

সাথে কথা বলতে । সুইচ বোর্ভ অপারেটর বলে, এয়ার ফোর্স রিপোর্ট বলছে। 

দশন্ট গোচর হয়েছে । ওটা ইটি এ ৩৮ মিনিট । স্যার ।, 
“ঠক আছে। ও সামনের মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে বলতে থাকে । শযা্লো 

৭১৪ তুমি কি উল্টো নিয়ম চালাচ্ছ পাখার জন্যই 2 ওভার ।' 
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জেনেথের গলা ভেসে এলো, হ্যাঁ, ভ্যাঙ্কুবার । ওভার ।, 
এখন কি কোন অস্বীবধা বোধ করছ? বিমান ফি সোজা এবং লেভেলে 

যাচ্ছে? 

হ্যাঁ ভ্যাগকুবার। পাইলট বলছে, সব ?কছ ঠিকঠাক চলছে ।” 
“সুন্দর ৭১৪1 আমরা এখন তোমায় র্যাডারে দেখাছ। তোমরা, দাক্ষনে, 

গমন পথের বাইরে দশ মাইল চলে গেছ । আম চাহীছ তুম সাবধানে তোমার ডান 
দিকে চলে এস এবং ভাল চালিয়ে তোমার বত'মানে গাঁত ঠিক রাখ ॥। আর বিমানকে 

আবার বলাছি ২৬৫ তে রাখ । পারচ্ফার হয়েছ? ওভার ।; 
“বোঝা গেছে, ভ্যাঙ্কুবার |” ট্রোলভ্যান জানালা দিয়ে বাইরে দাান্ট নিক্ষেপ 

করে। বাইরের অন্ধকারে একটা সামান্য আলোর প্রলেপ । “তারা অন্তত কিছুটা 
দেখতে পারে । যাঁদও সেটা শেষ মূহূর্ভ না আসা পর্যন্ত সম্ভব নর 1, 

কল্ট্োলার বলে, “আমি সব 'কছু সাজয়ে রাখব ॥ ও তার সহকারকে ডেকে 

বলে, 'স্ট্যাম, টাওয়ারকে সাবধান করে দাও । ওদের বল আগ্ম নিবাঁপক সংস্হাকে 

সাবধানে থাকতে । সুইচ বোড অপারেটারের ?দকে ফিরে বলল, 'শহরের কর্তাদের 
দাও।” 

বৃডারক বলল, “তারপর প্রেসর্মে হাওরাড'কে দাও ।১ ও দ্রোলভ্যানকে বলে, 
“আমরা ওদের ব্যাখ্যা করে বাল, ওরা লাফিয়ে পড়ার আগে সমুছে পড়তে পারে । 

কোন দের নয়।” ওর হঠাৎ মনে পড়ল। ক্যাপ্টেনের দিকে এক দম্টতে তাকিয়ে 
থাকে। 

'আমি স্বীকার করতে পার না একথার অর্থ অস:চ্হ যাত্রীরা মরছে না । আম 
নিজের গলা কেটে ফেলব ।, 

ঘ্রৌলভ্যান, ওর কথায় কান 'দাচ্ছন না। ও নিজেকে একটা চেয়ারে ছেড়ে দিল, 
ওর মাথা হেলানো । চোখের উপর হাত। তার সম্পকে তালগোল পাকানো 

ফিসাফসানি ওর কানে যাচ্ছিল না। 'কন্তু সম্প্রসারক যন্বের মধ্যে যথন প্রথম 
তোতলানো গলা ভেসে এল, তখন ক্যাপটেন নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে উঠল । সে 

মাইক্রোফোন ধরবার জন্য এাগয়ে গেল । 
হযালো ভ্াঙ্কুবার । জেনেথের গলা শোনা গেল । ণনদেশানহসারে আমরা 

এখন ২৬৫ এর মাথায় আছি। ওভার ।, 
“৭১৪, খুব ভাল” দ্রোলভ্যান খুশী গলায় বলে । “তোমরা দারুন করছ। এস, 

ওগ্দলো আর একবার ঝাঁলয়ে নিই ॥ ক বল? এইটা তোমার এয্লারপোটে- যাওয়ার 
আগে শেষ প্রশিক্ষণ । জজ", সে কারণে এটা যেন ভাল হয় ।* 

কলম্ধোলার তখন গভীর ভাবে ব্যস্ত টোৌলফোনে কথা বলতে । “হযাঁওরা আমাদের 

স্বাথে আধঘন্টার মধ্যে মিলবে ॥ চল, প্রস্তুত হয়ে আসল যায়গায় বাই ।, 
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চ্স্ণ 

০৬:০৬-০৫ ২৫ 

স্পেনসার তার হন্মনাময় পা-জোড়াকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছিল। তার 

সমস্ত শরখরকে যেন ঘঁষ মেরে কালাঁশরে ফেলে দেওয়া হয়েছে । উৎ্কণ্ঠাও মনো- 

[িবেশের প্রচেষ্টার জনা সে তার শীল্ত অহেতুক ভাবে খরচা করে ফেলেছে । তাইসে 

যখনই হালকা হয়েছে সেই মাহর্তে ওর দারুন ভাবে শান্ত খরচ হয়ে যাচ্ছে। ও 

সঙ্ঞানে জানাছল যে ওর হাত কাঁপছে । ও তাদের সংযত করার জন্য কেন চেষ্টা 

করাঁছিল না। বখন সে লক্ষ করাছল ফন্্পাতিগুলোর আঁবরাম নড়াচড়া তখন একটা 

আলোর ধারা ওর চোখের সম্মুখে বার বার লাফিয়ে উঠাছল। সেগলো আবার 

পাকানো কাপড়ের মত ধীরে ধারে পডে যাচ্ছল। 

মব সময়ে তার অন্তম্ীথ মনের কথা ও শুনতে পাচ্ছিল £ যাই করনা পালিয়ে 

যাওয়ার চেষ্টা ক'র না। যাঁদ পালিয়ে যাও তাহলে তুমি শেষ । মনে রেখ এই 

ধরনের ঘটনা অনেক সময় যুদ্ধে ঘটে। তুম ভাবলে শেষ প্রান্তে তুম পেশছে গেছ 

তুম সম্পূর্ণ আড়ালে চলে যাবে, তোমার মধ্যে এক ফোটাও এনার্জ থাকবে না। 

1কচ্তু প্রত্যেক বারই তোমার ব্যাগে 'কিছ্টা অবাঁশম্ট থাকবে যেটা তোমার শেষ 

জমানো যা তম জানতে না যে তোমার করার কিছ; আছে। 

ও জেনেথের কে তাকায় ওর সাথে কথা বলবে বলে ও জেনেথকে জিজ্ঞেস করে, 

'আমরা,এ সমক্লটা কি করে নন্ট করলাম? ও জানত। ওর সমর শেষ হয়ে 

এসেছে। 
জেনেথকে মনে হচ্ছিল ও স্পেনসারের প্রশ্নের উদ্দেশ্য খোঁজার চেষ্টা করছে । ও 

উৎসাহের সাথে বলে, “আমরা সব ভাল কাজ করোছ। যাই হোক আমার ক্যাপ্টেনের 

কথা শুনে মনে হয়েছে ও খাঁশ হয়েছে। তাই নয় কি? 

*আম ভাল করে ওর কথা শ্দনতে পাইনি। গলার পেশীগুলোকে আরও সহজ 

করার জন্য ঘাড়কে এঁদক ওঁদক ঘোরাতে থাকে স্পেনসার । আম কেবল এ ধরণের 

আশা করতে পাঁর। আচ্ছা আমরা কতবার এঁ পাখা এবং চাকার ওঠা নামার জন্য 

রু্টন কাজ করলাম ? [িনবার হবে? ও যাঁদআমা্দের আর একবার করতে বলে, 

তবে আম করব-স্থির হও । নিজেকে সতর্ক করো । 

তোমার মানীসক অবচ্হা মাঁহলাটি যেন জানতে পারে 'না। জেনেথ ওর দকে 

বুকে পড়ে একটা রুমাল বার করে ওর চোখ এবং কপাল মণ্ছে দের। এবার এস 

ভাল করে ধর। বুঝলে হে নীলমখো ভীতু লোক, এটা তোমার স্নায়বিক 

দৌর্বল্যের ফল । তোমার ঘাঁদ ভাল লাগে তবে দ্রোলভ্যানের কথা ভাব। এষা কি 

রকম আরামের যায়গায় নাআছে ? সে মাঁটতে নিরাপদ, যথেজ্টই 'নিরাপদ | 'কিল্তু 

ধর ও কোন কিছ: ভবলে গেল-- 
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“সূর্য উঠে পড়ছে । লক্ষ করেছ? জেনেথ বলে। 
ও চোখ তুলে প্রশ্ন করে, 'নিশ্চিৎ কেন ?' সামনের দিকে পাশ্চম প্রান্তে মেঘের 

'কাপের্টে গোলাপাঁ আর সোনালী রঙের ছোপ সেখানেও আকাশের চাঁদোরা উজ্জল 
আলোতে ঝলমল করছে, উপলদ্ধি করা যায়। দাক্ষনে, বিমানের ডানািকে দুটো 
পাহাড়ের চড়া ও দেখতে পাচ্ছিল । তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন দলা পাকানো 
'তুলোর সমুদ্রে দ্বীপ জেগে আছে। 

ও বলে। "আমাদের পেতে আর দেরি নেই ।/ 
ওকে ডাকে জেনেথ ! 

জেনেথ উত্তর দের, 'হছি' 
'বুঝলে, আমাদের নিচের নামার আগে শেষ একবার পাইলটদের দেখে নেওয়া 

উচিৎ । তুম জান আমাদের হয়ত একটু লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে হবে । কিচ্তু তা 

বলে ওদের তো আমরা এভাবে ফেলে রেখে দিতে পারি না।” 
জেনেথ, ওর দিকে কৃতজ্ঞতার দরম্টতে তাকায় । 
তম কি, এক মহরতে জন্য ওথানে গিয়ে ঘাঁড়তে পার ? 
“ভেষ না আমি খুব তাডাতাডি চিংকার করে কথা বলতে পারি ।” 

জেনেথ তার মাথা থেকে হেডফোন খালে ফেলল । সিট থেকে উঠে সবে পা 
বাঁড়য়েছে এমন সময়, যান্রী ডেকের দরজা খুলে বেয়ার্ড মুখ বাড়ার । 

বেয়ার্ড বলে, ও তুমি দেখাছ বেতার বার্তার বঙ্গ খুলে ফেলছে ।, 
আম ক্যাপ্টেন এবং সহকারকে একবার দেখার জন্য যাচ্ছিলাম । ওরা নিরাপদে 

আছে কিনা নিশ্চিং হওয়ার জন্য ।” 
ডান্তার জেনেথকে বলে, “তোমার ওসবের দরকার নেই । তোমরা যখন বাস্ত 

ছিলে তখনই আমি ওদের দেখে গোঁছ। সেটা কয়েক মানিট আগের ঘটনা 1” 
স্পেনসার ডান্তারকে জিজ্ঞেস করে, 'যারীদের ওখানে কি রকম চলছে। তুমি 

ধক ভাবে ওদের সামলাচ্ছে » 
বেয়ার্ড, চাছাছোলা ভাবে বলে, “সেইজন্য আমি ভিতরে তাকিয়ে ছিলাম ৷ 
“আমরা বাঁদও অনেকটা সময় পাগ্ন করে ফেলোঁছ। কিন্তু দ্রুত এগোচ্ছি। 
“বেতার বার্তায় তোমার কোন খবয় কি পাঠাতে হবে! 

“আমার দরকার নিচে একজন ডান্তারের । কিন্তু আমার ধায়না এখন বেশা 
ঘ্রকার বিমানটাকে কিভাবে আকাশে উড়িয়ে রাখা যায়।, 

“এখন সময় কত হবে 2 

“ভাল আর আধঘস্টা আছে । বিমান কি রহম শব্দ করছে 2, 
বৈয়াডে'র সন্দেহুপতর্ণ কথা শোনা যায় ! 

“আমি জানিমা।' ও স্পেনসারের আসনের পিছনে দাঁড়রেছিল। ভাকারের 
প্রাত অঙ্গ-্্রতাঙ্গ সণ্তালনের ভিতর দিয়ে রান্তি ও দ:চ্চিল্তা কুটে উঠাছল। ওর 
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জামার হাতা ঝুলছিল টাইও পাঁরত্যন্ত। ডান্তার বলে “দুজন রংগ্গীর একেবারেই 
অসহার অবচ্হা ।' বিনাঁচীকৎসায় ওরা কতক্ষণ লড়তে পারবে আমি বলতে পারাছি 
না। কিন্তু খুব বেশীক্ষণ যে নয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই £ আমার যাঁদ ভুল 
না হয়, তাহলে বলতে পার আরও কিছু যাল্লীর অবস্হাও খুব তাড়াতড় খারাপ 
হয়ে পড়বে ।' 

স্পেনসার মন্তব্য করে, “ওখানে কেউ কি তোমায় সাহায্য করার জন্য এগয়ে 
এসেছে? তুমি বেট ফেলতে পার তানাহলে ব্যাপারটাকে সামলানো যেত না। 
এ ইংরাজ লোকটা সাঁত্য বলবার মত ॥ ও যাঁদ সাহাযোর--” কথা শেষ হয় না। 

কানের বেতার যল্ত আবার চাল. হয়ে গেল । হ্যালো ৭১৪ ভ্যা্কুবার বলছি। 
ওভার | 

স্পেনসার জেনেথকে তার আসনে ফিরে গিয়ে বসতে বলল এবং তার হেডফোন 
তাড়াতাড়ি লাগিয়ে নতে বলল । 

বেয়ার্ড বলে, বেশ আম চাল এখন ।, 
“আবার আসব । ভাগ্য তোমাদের সহায়ক হোক ॥, 

“এক [মিনিট ।, স্পেনসার ডান্তারকে বলে। 
তারপর জেনেথকে ইশারা করে। 

€4১৪ বঙল্গাছি।» জেনেথ তার মাইক্লোফোনে বলে । “যে কোন মূহ,তে আমরা 
তোমাদের সাথে মালত হচ্ছি।” 

গান্তার।ঃ স্পেনসার তাড়াতাড়ি বলতে থাকে, 'আমি তোমার বোকা বানাতে 
চাই না। হরত তোমার শুনতে কঠন লাগবে । আমাদের সে কোন ঘটনার জন্য 
প্রস্তুত থাকতে হবে |” ডান্তার কিছুই বলল না। “আমি কি বলতে চাইছ তুম 
বুঝতে পারছ। যাত্রা বড় ধরনের বাঁকুনি খেতে পারে । তুমি দেখ যাতে ওয়া 

নিজ নিজ আসনে থাকে 1, বেয়ার্ডেকে দেখে মনে হচ্ছিল, ও কথা বলার জনা মনে 
মনে শব্দের অনুসন্ধান চালাচ্ছল । তারপর ও বলতে থাকে; কথায় রুঢুতা । 

তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা কর । আর বাকিটার দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দাও |, ও 
স্পেনসারের কাধে একটা চাপড় মেরে চলে গেল। 

ভ্বেনেথ বাতষিন্নে বলে, 'ভ্যান্কুবার, এগিরে যাও ।' 

হ্যালো ৭১৪' খ্ৌলভ্যানের বিশ্বাস ভরা দুতাপূর্ণ গলা ভেসে আসে । 

জজ ল্যাপ্ডিং-এর জন্য শেষ দৌড়ের আগে তুমি সামাযিক অবসর পাচ্ছো ।' 

“আমাদের যোগাযোগ রাখা দরকার । তুমি এখন আমার কথা শোন । তু 

একবার পরণক্ষা করবে? ওভার ।' ৮ 

স্পেনসার, জেনেথকে বলে, “ওকে বলে দাও, আম িছ:ক্ষণ যাবৎ পা জোড়া 
ওপরে তুলে বসে আছি। ওকে আরও বল, ওর কথা এই বিপদ-সংকুল সময়ে প্রেরণা 
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দাতার কাজ করছে।”” স্পেনসার ভাবে, 'প্রেরণান্বাভা" ৷ অনেকাঁঘন আগের বহু 
ব্যবহাত কথা । এখন আবার ও খখড়ে তুলেছে । 

জেনেথ মাইক্রোফোনে বলতে থাকে, "খুব সতক্ষপ্ত একটু বিশ্বাস । আর. 
আমাদের প্রেরণাদাতা । তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি ।' দ্রেলিভ্যানের গলা ভেসে 
আসে, ঠক হচ্ছে জজ । আমাদের বিমান চালাবার প্রাশক্ষণ তোমায় একটু ধার গাত 
করে ফেলেছে । যাঁদও ওগুলো একপক্ষে ভাল এবং তুম যখন নিচের দিকে নামতে 
থাকবে । ওটা তোমায় হালকা করবে ।ঃ 

তুমি এখন তোমার যায়গায় প্রস্তুত হয়ে বস। উচ্চতা কমানোর জন্য রোড 
থাক। এখন, প্রথমেই আমি জেনেথের সাথে কথা বলতে চাই । জেনেথ, তুমি কি 
শুনতে পাচ্ছ ?, 

হ'যালো ভ্যাঙ্কুবার, হাঁ, আমি তোমার কথা শনতে পাচ্ছি । 
“জেনেথ, যখন তোমাদের প্লেন মাটিতে নামবে আমি চাই তুম চটপট জরুরী 

অবতরণের নিয়মাবাল শিখে নাও । ওগুলো যানীদের নিরাপন্তার কারণে প্রয়োজন । 

তুমি বঝেছ 2 ওভার ।' 
“ব.ঝতে পেরোছ ক্যাণ্টেন। ওভার ।” 
'আর একটা কথা জেনেথ। ল্যাশ্ডং-এর আগে আমরা পাইলটকে বলব জরহরী 

ঘণ্টা বাজাতে । এখন জর্জ শোন, বেলের সুইচটা তো পাইলটের 'সিটের ডানাদকে 

এবং লাল রং বরা ।' 

'তাম কি দেখতে পাচ্ছ? স্পেনসার জেনেথকে জিজ্ঞেস করে মুখ না তুলে। 
“হয, ওটা এখানে আছে ।” জেনেথ উত্তর দেয় । 

শঠক আছে । ঠিকমত মনে রেখ ॥ ট্রোলভ্যান বলতে থাকে, “টাই তোমার 
শেষ বিপদ- সংকেত। কারণ আমি চাই তুমি বান্ীদের সঙ্গে নিরাপদে অবতরণ 
কর।' 

স্পেনসার বলে ওঠে, “ওকে বলে দাও তা সম্ভব নয়। তোমাকে আমার পামনে 

নিশ্চিতভাবে দরকার ।, 

হুালো ভ্যাওকুবার |” জেনেথ বলে। আমি তোমার উপদেশগুলো বুঝতে 
পেরেছি । কিন্তু পাইলটের আমাকে তাঁর সাহাযোর জন্য প্রয়োজন । ওভার । 

অনেকক্ষণ কোন শাড়া শব্দ নেই। তারপর ট্রোলভ্যানের গলা শোনা গেল, ঠক 
আছে ৭১৪1 আমি তোমাদের অবস্থাটা বুঝতে পারছি । কিন্তু জেনেথ এটা 
তোমারই কাজ, যাতে জরঃরাঁ অবতরণের সময়. সবরকম সাবধানতা নেওয়া যার, 

তাদেখা।, 
“এমন কি কেউ আছে, যাকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে দাঁয়তত হিঃ পার? 

 স্পেনসার বলে, গডান্ত্রারের কি খবর ?” | 

জেনেথ মাথা নেড়ে বলে, “তাঁর নিজের প্রচুর দায়িন্ত পালন করতে হচ্ছে ।, 
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ঠিক আছে, আমাদের ঘাড়ে না হয় আর একটু বোঝা চাপবে। আমরা যাঁদ 
নামার সুযোগ পাই । তবে তোমাকে এখানে আসতে হবে ॥ 

জেনেথ ইতন্তত করাছল। তারপর বাতা পাঠানোর বোতামে চাপ দেয়। 
“হ্যালো ভ্যাঞ্কুবার, ডান্তার বেয়ার্ডকে অসম্ছ যাত্রীদের তদারাকতে থাকতে 

হচ্ছে। আমি মনে করি, € জরুরশ অবন্থার সামাল দেওয়ার পঞ্ষে টান সব থেকে 
উপযুন্ত লোক । আর একজন লোক গুকে সাহাযা করতে পারে। ওভার 

“হেলো জেনেথ, খুব ভাল । তুমি নিজেকে আলাদা করে নিও । এখন ডান্তারকে 
সমস্ত কার্য প্রণালী খংব যত্বের সাথে বদিঝয়ে বল। কোনরকম ভুলদ্রান্তি থাকে না 
যেন। তুম আমায় জানাও কখন কাজে নেমে পড়ছ 2, 

জেনেথ তার মাথা থেকে হেডফোন খুলে ফেলল এবং নিজের সিট ছেড়ে উঠে 

পড়ে। 
এবার জর্জ» প্রোলভ্যান বলতে থাকে তুমি লক্ষ রাখ যাতে তোমার রুট ঠিক 

থাকে । প্রয়োজন মত সমস্ত ভুলঘ্রাট শুধরে দেব । 
“ঠক এই মূহৃতে তুম যতই এয়ারপোর্টের দিকে এগিয়ে আসছ আমি তোমায় 

কক-াপটের পরপক্ষার জন্য কতকগুলি প্রয়োজনীয় উপদেশ দেব । আম চাই তুমি 
তাড়াতাড়ি এগুলোর সাথে পারাঁচত হয়ে পড়ো ॥ তোমার পুরানো বিমান চালনার 

আঁভচ্্রতা থেকে কোন কোন ব্যাপার স্মরণ করতে পারবে ।, 

“আগে নিশ্চিত হও যন্তরগলো ঠিক কোথার আছে ।, 
“তোমার যাঁদ কোন সচ্দেহ থাকে তবে এখনই উপযস্ত সময় জেনে নেওয়ার । 

আমাদের ঘর্তগুলো সম্ভব নকল দৌড় এখন সেরে নিতে হবে ॥ কিন্তু আসল দৌড়ের 

সময়ে, তোমাকে সমস্ত কার্ধ প্রণালী ঠিকমত ও সম্পূর্ণভাবে সমাধান করতে হবে । 

আমরা প্রথম পরধক্ষা করব এখন ॥ জেনেথ, প্লেনকে ওপরে ওঠাও | 

ভ্যাকুবারের কন্ট্রোলরুমে প্রোলভ্যান মুখ থেকে নিভে যাওয়া সগারেটটা টোকা 
মেরে বাইরে ফেলে দিল । দেওয়ালে টাঙানো ইলেকট্রিক ঘাঁড়র দিকে তাঁকে সে 

কশ্ট্রোলারের কাছে ফিরে গেল । 

ও [জিজ্ঞেস করে, “ওদের কত গ্যাস আছে?” 
গ্রমসেল, 'ক্রিকবোর্ড তুলে নিয়ে বলে, নব্বই মিনিট ওড়বার মত তেল আছে ।' 

বুডারক জিজ্রেস করে, “কোন ফোনে আছে 2 তুঁম ফগারে দোথয়েছিলে। 

“সারা ঘুরে গ্রযাপ্রোচ যেতে অনেক সময় পাওয়া যাবে । বলোঁছলে না ?' 
'্ রকমই হওয়ার কথা |” ট্রেলিভ্যান বলে। এটা একটা একজনের উপর 

গিনভ'রশীল বিমান । এটাই বোধহহ্র প্রথম নিদর্শন । বিস্তু এর উপর কড়া নজরদারি 
কম। গ্রীমসেল রাখবে তো? যাঁদ শেষ অবলদ্বন হিসাবে সমযদ্রে পড়তে হয় । 

তবে আমাদের হাতে লিট রসদ রাখতে হবে যাতে সমুদ্রের উপর 'দিয়ে অনেকটা 

পথ যাওয়া যায় ।; 
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অপারেটর 'বলৈ ওঠে! শঞ্চ বুডারিফ আপনার প্রেসিডেন্ট লাইন ধরেছে ।, 

বুডরিকের মেজাজ উত্তর আসে, এ সময়ে তায ফিরে যাওয়ার কথা । ওকে বল, 
আ'ম এখন কথা বলতৈ পারছিনা । ওকে ম্যাপল 'লিফ আঁফপৈর সাথে যোগাযোগ 
করিয়ে দাও । এক মিমিট ঘাঁড়াও। আমাকে প্রথমে আফসকে দাও ।” ও একটা 

চেঁজিফোন তলে নিয়ে অধৈর্ধযভাবে অপেক্ষা করতে থাকে । “তুম কি ভেবে বসছ ? 
তাড়তাঁড় কর । তোমার ধ্যাপারৈ আশ্চর্য হচ্ছি । শোন, বদ্ধ লোকটা ফোন ধরে 
আছে। তাকে যতক্ষণ পার ঠোঁকয়ে রাখ । গুকে বলে দাও ৭১৪ নিজের রাস্তায় 
ঠিকঠাক আছে । আর, গুরও যা প্রার্থনা, আমাদেরও তাই । আঁম গুকে সোজাসুজি 
ফোন করব । ওকেস্পম্ট করে কিছুর বলার দরকার আছে । তারপর আমি মনে 

কার উ্ি এফটা প্লেন নিয়ে এখানে হাজির হয়ে যাধেন । ঠিক আছে, বচ্ছা 
ছেলে 2 

সহকাণয় কষ্টোলাযৈর দিকে ফিরে তার প্রধান কতকে বলাছল, “হাওয়ার্ড বলাছ। 
ও বলছে, সাংবাঁদকরা--, 

ওর হীতিটা একটা টেলিফোনের উপরে ছিল। ূ 

আম দেখাছ। কণ্ট্রোলার টোলফোন ওর হাত থেকে দিয়ে বলে, শোন 
ক্রিফ | আমার, কাজের বাইরে কোন ফোন ধারণা নেই | ব্যাপারটা এখন জটিল হয়ে 
গেছে...হাঁ। আমি জামি। ওদের যাঁদ চোখ থাকে ওরা নিজেরাই দেখতে পারে ৭, 
ও শব্দ করে, 'রাসভারটা রেখে দের । 

বডারক ধলে, “আমি মনে কারি, ছোকরা লুচ্দর কাজ করছে।ঃ 
হা, ঠিক ।” কণ্টোলার বলে। “আর ঁ সাংবাদিকের দল চুপচাপ থেকে ওদের 

কাজ করবেনা । ওরা জ্বালাতন করবেই । কিন্তু আমাদের নিজেদের পথে এখন 
[ঠক থাকতে হবে ।, 

. ট্রোলভ্যান রেডিও প্যানেলের সামনে দাঁডিয্লেছিল। ওর আগঙুলগ্যলো, অন্য- 
মনদ্কভাবে ভ্রাম বাজাচ্ছিল। ওর চোখ ধাড়তে নিবদ্ধ ছিল। প্রভাতী সূ্যের 
রেখা ধরে ফুটে উঠছে । চারিদিকে জরুরী অবস্হার তৎপরতাপনর্ণ উদ্যমে চলছে। 

কটা হাসপাতালে, একজন নার্স টোঁলফোনে পাশের টেবিলে কমর ডান্তারের 
সাথে ধথা বলছিল । মহলা ডান্তারের কোট তার হাতে দিলুঃ ওরা তাড়াতাড়ি 
বোরয়ে গেল । বরেফ মিনিট পরে, হামপাতালের ওপরের দরজা খুলে গেল । তা 
দিয়ে পর পর ছুটো এ্যাম্ধুলেন্স বোরয়ে এল । 

'হরের একটা দমকল হলঘরে, কয়েকজন কাম তাস খেলছিল । ওদের ভিতর 
রঞ্জাভে থাকা একজন তাস ফেলে 'দিয়ে দরজার দিকে ছবটে গেল। তখন দরজায় 

ধেল বাজছিল ॥ যেতে ষেতে সে ইউনিফমটেনে নিয়ে গেল । শেষ [লোকটা যাবার 
সময় পিছলে এসে টেবিলের কাছে লোকটার কাছে এল । তারপর, বিরদুদ্ধ পক্ষের 
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একজনের কার্ড তুলে নিল ॥ লোকটা ভূর তুলে তাস ছিনতাইকারির দিকে তাকিয়ে 
তার পিছ ধাওয়া করল। 

স আইল্যাণ্ডের ভ্রিলের কাছের ছোট ছোট বাড়ির সমান্টগৃলো, িমান ক্ষেত্রের 
এক লাইনে রয়েছে । পালিশ, পরিবারগহলোকে দুটো বাড়িতে জড়ো করছিল। 
বেশির ভাগ লোকই রাতের পোষাকে বেরিয়ে পড়েছে । একটা ছোট মেয়ে এক 
দঘ্টতৈে আকাশের দিকে তাঁকয়েছিল। তার পরণে পায়জামা । একজন পৃলিশ- 
কম? তাফে সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে একটা বাসে তুলে দিল । সে ড্রাইভারকে বলল, 
তখনই থাণ্লা করতে । 

হ্যালো ভাঙ্কুবার' জেনেথ বলে। ও অন্প হাঁপাচ্ছিল। 
'আধি প্রয়োজনীয় নির্ধেশ দিয়ৌছ । ওভার ।” 
ঘ্োলভ্যান একটা স্বাঁস্তর *বাস চড়ে বলে, "ভাল মেয়ে |, 
এবার জর্জ । ও তাডাভাড় বলতে থাফে। “ঘাড় কিছুটা আমাদের বিরচ্ধে 

ইটছে। প্রথমে, তুম উচ্চ তামাপকে যল্মক ৩০১ রাখ । তারপর বাষ্পণয় নিয়ম্্ক 
ভালবফে পিছনে নিয়ে এস 'িছূটা। কিন্তু তোমার এর়ার স্পিডকে স্বাভাবিক 
কর যতক্ষণ না তুমি উচ্চতাকে প্রাত মীনট &০০ 'ফিটে নামিয়ে আনতে পারছ । 
তাঁম বন্ঘ্রগুলোর দিকে তীক্ষ] নজর রাখ । তোমাকে মেঘের মধ্য 'দিয়ে অনেকটা 

নামতে হবে 1, 
চ্পৈনপার, তার আশুল ছাঁড়য়ে ভাক্গৃলোক্ল চারপাশে রাখে । উত্তরন-অবতরন 

নদেন্ধিক কাঁটাটি ধীরে ধগরে পড়তে থাকে এবং 'কছ;টা অনিয়মিত ভাবে ৬০০ তে 
নমে আসে। 

তারপর উদ্ধে ওঠ, মোটান্ীট &০০তে অবচ্থান করতে থাকে । 

ও বলে ওঠে, “আবার মেঘ আসছে ।' সামান্য দিনের আলোর চিহ্গুলো 

বম্পূ্ণভাবে মুছে গেল । “ওকে জিঞ্জেস কর নিচে সেথের স্তর কতটা ?? 
জেনেথ প্রশ্নটা নিচে 'রিলে করে । 

ট্রোলভ্যান বলে, “মেঘের শ্তর মোটাম্টি ২০০০ ফিট হবে 17 

পৃতামার উচিৎ হবে গ্র-স্তর ভেদ ফরে বিমান বচ্দরে পেশছনতে হবে । দরত্ব হবে 

পনেরো মাইল 1, 
ওকে বলে দাও আঁক্তরা এখন মানটে পাঁচশ ফিট উপর দিয়ে যাচ্ছি।' ্পেনসার, 

জনেথকে বলে । 
জেনেথ ওর কথামত বাতণা পাঠার | | 

শঠক আছে ৭১৪। এখন জর্জ, শোন, তোমায় একটু কুশলী হতে হবে। লক্ষ 

রখ যাতে তোমার একাগ্রতা নষ্ট না হয়। অবরতনের কাটার দিকে সমানে নজর 
1খ। 'িচ্তু সঙ্গে ঈঙ্গে যাঁদ তুমি পার, তবে, তোমায় বলব অবতর়নের যে নিয়মাবাল 

গাছে, সে জন্য কল্টোলগুলোর দিকে তোমায় ঠিকমত নজর দিতে হবে। তুমি কি 
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এগুলো 'ঠিকমত পালন করতে পারবে ?, 
স্পেনসারের উত্তর দিতে অসুবিধা হল না। ওর চোখগ:লো বন্ত্রপাতর প্যানেলে 

চ্হির হয়োছল । ও ঠোট নাড়ীছিল, ধীরে ধীরে কথা বলাছল। 

জেনেথ বলল, “হ্যা ভ্যাঙ্কুবার, আমরা চেষ্টা করব ।” 

তাহলে ঠিক আছে । যাঁদ কোন কিছ তোমাদের আয়ন্তের বাইরে চলে যায় 
তবে তা সঙ্গে সঙ্গে জানও ।* ফ্রোলভ্যানের হাতটা ধরে কেউ নাড়া দিল ওকে বাধা 

দেবার জন্য | ওর চোখ ঘুরতে থাকে যখন ও দেওয়ালের শুন্য যায়গায় বিমানের 
কক-পট নজর করে। 

'জর্জ, এবার শোন। এখন যা বলছি তা তুমি নামার সমর করবে । প্রথমেই 

তাঁম নলবাহী জলের পাম্পের সুইচটা চাঁলয়ে দাও জলের প্রবাহ বাঁড়য়ে দেওয়ার 

জন্য এগুলো এখন মনে রাখবে। ব্যবহার করবে না। মাপার যন্তরট প্যানেলের 

বাঁদকে । আবর্তন নিয়ন্ত্রক যন্বের নিচে বাঁদকে আছে । পেয়ছে 2 ওভার ॥; 

প্রেলভ্যান জেনেথের উত্তর শুনতে পেল ভ্যাঙ্কুবার, পাইলট সবজানে। সে 
সুইচটাও দেখতে পেয়েছে ।? 

«ভাল ৭১৪। এটা বেশ আশ্চর্যের যে ব্যাপারগুলো পদনরাবৃণ্ত হচ্ছে দেখে। 

তাই নয় 'ক জজ? 
ট্রোলভ্যান রুমাল বার করে তার ঘাড় মুছল, “এরপর তোমায় বরফ অপসারনের 

যণ্ঘ খুলতে হবে । এ যন্তটা অবশ্যই গেজের উপর প্যানেলের ডানাঁদকে, জেনেথের 

একেবারে সামনে | নিগমন-বেগ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রটি এর ঠিক পরেই ॥ এগুলো সহজই । 

িচ্তু অবতরণের সাথে সাথে সমস্ত নিয়ল্ন ব্যবস্হা বন্ধ করে দতে হবে। জজ", 

নামার নির্দেশকটি দেখতে পাচ্ছ ? এরপরের কাজটা হল চাপের দ্বারা গাঁত নিয়ন্মন । 

দুটো মাপার যন্ম এক্ষেত্রে লাগে, ভিতর থেকে গাঁত নিয়ল্ন । এগ?ুলো একটু আগে 
দেখা জলবাহধী নলের ডান দিকে । ওভার ।, কিছংক্ষণ নিন্তব্তা। তারপর 

জেনেথ নাশ্চং করে, ভ্যাগ্কুবার ওদের দেখতে পেয়োছি। ওরা, ৯৫০ এবং দাড়াও, 

হ্যা? ১০১০ পাউন্ড রাডং দিচ্ছে? এটা কি প্রাত এক বর্গ ইঞ্চি হিসাব হবে? 
“তাহলে ওরা ঠিক আছে আছে । কেবল মাটিতে নামার আগে আর একবার 

পরীক্ষা করে নিতে হবে । এবার বায়? যাতায়াতের জন্য 'নাঁদন্ট দুটি প্লেটকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে হবে। গগুলোকে ১/৪ অংশ বন্ধ করে রাখতে হুবে, সুইচ জেনেথের বাম 
হাটুর ডানাদকে । তুম এর ১/৩ অংশের দাগগুলো লক্ষ করবে । তুমি কি এগুলো 
খুজে পেয়েছ 2 ওভার ।' 

“হ্যা, ভ্যাঙ্কুবারঃ ওটা দেখতে পেপেছে । ওভার? 

'জেনেথ, তুমি এটার উপর তোমার কাজ এখন শুর করে 'দতে পার ॥ সইচ 
শোভা পাচ্ছে, বিমান ক্ষেত্রের আলো এবং বিমানের ভিতরে ঠাণ্ডা রাখার সুইচ 
এগুলো একেবারে পরিজ্কার ভাবে চাছত করা আছে। পুইচগলো পঃরোপুরি 
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চাল করে দিতে হবে । এব্যাপারে নাশ্িত হয়ে নেবে। জেনেথ। বুঝলে তো ? 
এরপরেই আসছে, সবথেকে গুরত্বপূর্ণ কাজ, অবতারণের জন্য িয়ায় সাঠক ভাবে 
ব্যবহার করা । তুম হয়ত অভ্যাসবশত এ ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করেছো । কিন্তু 
এখন তোমার মনে একেবারে গেথে ফেলতে হবে । পাখাগুলো চাগলয়্ে শেষ করতে 
হবে চাকা নামিয়ে এবং পরোপ্যার লক করে! 

যখন প্রেনটা মাটি ছ'তে যাবে, তখন পাখা পুরোপ্দার নামিয়ে দিতে হবে এবং 
তুমি তখন অবতরণ করছ ॥। আঁম যথাসময়ে এ ব্যাপারে তোমাদের দেশ পাঠাব । 
তোমরা দুজনে কি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ 2 ওভার |? 

স্পেনসার বলল, “ওকে বলে দাও, ধন্যবাদ, সব কিছু বোঝা গেছে । এর চক্ষ্বয় 
1কন্তু প্যানেল বোর্ডে গ্থির হয়ে আছে। ওর কধিটায় অস্বাভাবিকভাবে যন্ধণা 
হচ্ছিল । কিন্তু উত্তেজনা তার মনকে ছংতে পারছিল ন। । ও মনকে শূন্য করে 
রেখোঁছল । 

“ঠক আছে ৭১৪1 তুমি এখন চাকা খুলে রানওয়ের দিকে এাগয়ে আসছ। 
জহালান বাড়ানো পাম্পকে খুলে রাখতে হবে ॥ তা নাহলে, মারাত্মক প্রয়োজনের 
সময় তোমার গ্যাস সাপ্লাইয়ের ব্যবহার নম্ট হয়ে যেতে পারে ॥ এর সুইচ হচ্ছে 
অটো পাইলটেয় কাছে যেখানে পাঁচটা লেখা আছে ।, 

জেনেথ হতবযাদ্ধ হয়ে, প্যানেল বোডে পুঙ্খানুপত্খভাবে অন:সম্ধান চালায় । 
ও অনেকটা ফিসফিস: করে স্পেনসারকে জিজ্েস করে, কোথায় ? 
স্পেনসার তণক্ষাদ্ন্টিতে বোর্ডের দিকে তাকায় এবং জেনেথকে সুইচের হানা 

দেখায় । ৰ 

স্পেনসারের আঙুল ছোট সুইচের ওপরে । 
সৃইচাঁট বাষ্পীয় পাইপের নিয়গ্ক ভালবগ্লোর ঠিক ওপারে । 
জেনেথের গলায় কিছুটা দুবলতা । 

ও বলে, “সব ঠক আছে ভ্যা্কুবার | “আমি জানি, জজ এ সবের জন্য বিরন্ত 
বোধ করছে । আম আর কিছ বলব না। ও সমস্ত কিছুই ঠিকমত চালিয়ে নিতে 
পারবে । এরপর তোমায় প্রপেলারগ.লোকে প্রস্তুত রাখতে হবে ॥। সুইচের নিচে 
সবুজ আলো জবলে উঠলে তবেই প্রপেলার চালাবে । . ওগুলো জজের ডান হাটুর 
ধারেই আছে, আমার যনে হয় । পেয়েছ ?, 

'ভ্যাওকুবার, পাইলট জানাচ্ছে, ওগুলো পাওয়া গেছে । 

“শেষে আতীরস্ত অক্সিজেন প্রবেশ করানোর মন্গলোর ব্যবহার ॥ চাকাগলো 
[নচের দিকে নামানো হলে পর, এগঃলোকে বিমান উদ্ভিয়নের যায়গায় প্রস্তুত রাখতে 
হবে। এগঃলো, তুম নিশ্চিতভাবে জেন, বাছপ নিয়ন্ক ভালবের বামার্চকে অবচ্ছিত 
চারাঁট 'লভার ॥ | 

'এবার বল, কোন কিছ;র ব্যাপারে প্রশ্ন করবার আছে 2 ওভার ।” 
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জেনেথের দিকে স্পেনসার হতাশপর্ণেভাবে তাকায় । সে বলে, এসব মিলয়ে 
এফ বিশাল প্রশ্ন ।: আমাদের পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয় । 

হলো ভ্যাঞ্কুবার । আমাদের এনে হচ্ছে, আমরা সবাঁকছু মনে রাখতে 
পারব না।” 

৭১৪, তোমায় মনে রাখতে হবে না। আঁমই তোমাদের হয়ে মনে রাখব। 
আর কিছ? বিষয়ে আলোচনা করার ছিল। ওগুলো উল্লেখ করা আছে,-যখন 
গুলোতে আমরা যাব! জর্জ, আমি চাই, এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপগৃলো তোমার 
সাথে একাত্ম হয়ে করতে! যাতে করে, আম যা বলব তুমি চিত্তাবক্ষেপ না ঘটিয়ে 
সঙ্গে সঙ্গে সেটা করতে পার। 

“মনে রেখো, সুইচগদলোর উপর তোমার আঙুলগৃলো যাতে ঠিকমত চলাচল 
করে। এ হচ্ছে তার অনুশীলন । তোমায় এখনও বিমাটা চালানর দায়িত্বে থাকতে 
হবে । 

একে দ্বিজ্ঞেস কর, কত সময় হয়েছে । আর কত সময় লাগবে ? স্পেনসার 
জেনেথকে বলে । 

জেনেথ ভ্যাঞ্কুবারে প্রশ্নটা রিলে করে। দ্রোলভ্যানের উত্তর ভেসে আসে, 'জজ, 
আম তোমায় বলোছি, তোমার হাতে অনেক সময় । কিন্ত্রু অযথা কোন সময় নষ্ট 
করার সুযোগ আমাদের নেই। মিনিট কয়েকের মধ্যে তুমি এয়ারপোর্টের উপর 
চলে আসছ। ওটাকে নিয়ে মাথা ঘামিয়োনা। আবার অন-শীলন করবার জন্য 
তুমি যথেষ্ট সময় পাবে ।' কিছুক্ষণ চুপচাপ । জর্জ” র্যাডার জানাচ্ছে গৃতপৎকে 
নিয়ম্রণ করার দরকার আছে । তুমি এবার, হোঁডিং পাঁরবর্তন করে পাঁচ ডাগর থেকে 
দুশো বাট 'ভাগ্রতে নিয়ে যাও। ওভার ।, 

ট্রেলিভান তার মাইক্রোফোনের সুইচ অফ করে কন্ট্োলারের সাথে কথা বলে, 
“যখনই ওদের দেখতে পাব, তখনই ওদের লেভেলে নিয়ে আসব। এরপর ওদের 
বৃত্তাকার পথে অনুশীলন করব ! আবার দেখব ওরা এরপর নিজেদের কতটা মানিয়ে 
নিতে পেরেছে । 

কশ্টোলার বলে, 'সবাকছুই এখানে ঠিক কর। অ।ছে।' ও, তার এ্যাঁসসট্যান্টকে 
বলে, 'এয়ারপোর্টের নবাইকে সাবধান করে দাও ।! 

গ্যামাপ্রফায়ারে জেনেথের গলা ভেসে আসে, 'আমরা এখন ২৬০ গাঁতপথে 
চলেছি । ওভার ।' 

“ঠক আছে ৭১৪1, ট্রেলিভ্যান এক হাতে টেলিফোনটা [নয়ে বলে, দাঁড়াও 
তোমাদের, উচ্চতাটা দেখে নিই । ওভার ।, 

কয়েক সেঁকেড পরে জেনেথের বলা ভেসে আসে, ভ্যাঞ্কুবার জামরা এখন 
২৪৬০০ ফিট উঠ্চুতে আছ ॥+ 

এীদকে গ্রেলিভর্টান মাথায় লাগান শ্রযাত যন্ছের সাহায্যে শুনতে পেল, র্যাডার 
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অপারেরার জানদচ্ছে, “প্লেন এখন বিমানক্ষেতর থেকে ১৫ মাইল ছূরে । ও বলম্ষ, 
“জর্জ ভালই হ'্ল। তুম মেঘের মধ্য থেকে যে কোন সময বেরিয়ে আসবে । যেই 
তুম সফল হবে তখন বিমানক্ষেত্রের আলোক সংকেত লক্ষ করবে । ওভার ।” 

খারাপ খবর |, বুডারক, তাকে বলল । “আবহাওয়া ঘন হচ্ছে । বৃষ্টি শুরু 
হ'ল বলে আবার ।' 

“ও ব্যাপারে এখন কিছুই করার নেই ।, 

“এখন ফিছুই করবার মেই। টাওয়ারে যোগাযোগ কর। আ্োলভ্যান 
কশ্টোলারকে বলে । “ওদের বলে দাও আলো জ্বালিয়ে দিতে । আমরা কয়েক 

1মাঁনটের মধো ওখানে যাচ্ছি। আম এখনকার মত একই স্পন্দন তাদের রেডিওতে 
দেখতে চাই ।, 

ফ্পেনসারের হাতে এমন সময় নেই যে সে বোকার মত চ্যানেল পাঁরবর্তন করবে। 
“সাঁত্য । একটা টোলফোন তুলে নিয়ে কশ্ট্রোলার বলে ওঠে । 
ট্রেলভ্যান বলতে থাকে, "হ্যালো ৭১৪, তুমি এখন এয়ারপোর্ট থেকে ১৫ মাইল 

ঘরে আছো । জর্জ, তুম এখনও 'কি মেঘের মধ্য দিকে যাচ্ছে ১ ওভার |” 
অনেকক্ষণ বেভারযন্দে কোন সাড়া শব্দ নেই । তারপর, হঠাৎ বেতারযন্তু 

আবার সচল হয়ে ওঠে । জেনেথের উন্তোজিত গলা ভেসে আসে । “আমার মনে 
হচ্ছে, আমি কিছ দেখোছি। কিন্তু নিশ্চিত নই ।..'হাা, এই তো পেয়োছ ! মিঃ 
্পেনসার তুম 'কি বস্তুটাকে দেখতে পেয়েছ ?, 

“এটা একেবারে সামতনর দিকে ! আমরা ভ্যাঞ্কুবারের আলো দেখতে পাচ্ছ 1 
ট্রেলভ্যান চিংকার করে ওঠে, এমঘের স্তর ভেদ করে বোরয়ে এসেছে 1 ও 

মাইক্লোফোনে বলে, পঠক আছে জর্জ । তুম এখন বিমানকে ২০০০ ফিট উচ্চতার 
লেভেলে নিয়ে এস । নিদেশের জন্য অপেক্ষা কর। আম এখন কণ্ট্রোল টাওয়ারে 

যাচ্ছি। তুমি কয়েক মানট, আয়ার কথা শুনতে পাবে না ॥। শেষ সময়ে রানওয়েতে 
আমরা 'ডাঁসসন নেব। তুম এখন বাতাসে ভাসতে পার। একাজ করার আগে 

তুম কয়েকটা ডাম দৌড় অনুশীলন করে নিতে পার । এটা তোমার অবতরণের 

জন প্রাকাটস হয়ে যাবে!” 
তারা জ্পেনসান্রে কথা শুনতে পেল । “জেনেথ, আম এটা করছি !, 
মাঝখানে কথাগুলো কাটাকাটা আসতে থাকল ॥ তারপর আবার স্পেনসারের 

কথা ভেসে এল, "না ভ্যাগ্কুবার, পাশা খেলে লাভ নেই । এখানকার অবস্হা এ 

যায়গায় নেই! আমরা সোজাসুজি চলে আলাছ।” 

বৃডারক চিৎকার করে ওঠে, এর? না ও এরকম করতে পারে না। 

'জজ এরকম বোকামি ক না।* আ্রেলভ্যান জরুরী গলার বলে। “তামাক, 
কয়েকবার রানওয়েতে ছোটিবার অনুশীলন করে নিতে হবে । 

স্পেনসারের কিছংটা কাণ্পত গলা শোনা গে । ও একই র্ফম স্বর ইচ্ছাড়ত- 
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ভাবে বলল, “আমি অবতরণের রাস্তায় যাচ্ছি। এখানে; প্লেনের মধ্য মানুষ মারা 
যাচ্ছে। মরছে, বুঝলে মাথার ঢুকছে তোমাদের ? আমি প্রথম চান্দেই রানওয়েতে 
প্লেন নামিয়ে চালিয়ে দেব। সোজাস্মাজ ঢুকাছি।, 

“আমায় ওর মাঝে কথা বলতে দাও।” কন্রোলার অনুরোধের স্বরে বলে। 

না। এখন কোন আগুমেণ্টের সময় নয়! ট্রোলভ্যান বলে ওঠে । ওর 
মুখ সাদা লাগছে । ওর কপালের শিরা দপবপ- করছে । “আমাদের তাড়াতাড়ি 
কাজ করতে হবে। আমাদের 'কছু বলবার নেই ! যেভাবেই হোক ও এখন এ 

বিমানের কর্তত্বে আছে । আম ওর ডাসসনকে মেনে নাচ্ছ 
“তুম, তা করতে পার না।” বুডারক বলে ওঠে! তুম কি বুঝতে পারছ 

না-_- ওর কথা শেষ হয়না । 

“ঠক আছে জর্জ, তোমার যাঁদ তাই ইচ্ছে হয়, তবে তাই হোক ॥ প্রোলভ্যান 
বলে। 'প্লেনকে লেভেলে আন । আমরা এখন টাওয়ারের দিকে যাচ্ছ । আমাদের 
সবার ভাগ্য সংপ্রসন্ন হোক। সে তার হেডসেট খুলে নিচে ফেলে দিয়ে ছে 
যেতে যেতে চিৎকার করে বলে, “সবাই চল ।, 

ওরা তিনজনে লাফ মেরে ছন্টতৈ থাকে কারডর ধরে, বুডারক প্রথমে । সে 

লিফটের দিকে গেল না। বেগে 'সশড় য়ে নামতে থাকে । একজন দরওয়ান 
নিচের দিকে নামাছল । তাকেপ্রায় ধাকা মারছিল ! তারা ঝড়ের মত কন্ট্রোলরঃমে 
ট্কল॥। একজন অপারেটর জানাল।র কাছে দাঁড়য়োছল ॥ সে একটা রাতের দূরবীণ 
দিয়ে আকাশের উপর 'দয়ে বয়ে যাওয়া বিদ্যুৎ ঝলক লক্ষ করাছল । 

'ই যেসে এখানে । লোকটা বলে ওঠে । ট্রোলভ্যান দূরবীণ থেকে দুটো 
গ্রাস খুলে নেয়। সেদ্ুুত আকাশের 'দিকে তাকায়, তারপর আবার দ্রবাীণটাকে 
রেখে দেয় । 

ও বলে, ণঠক আছে, আমাদের 1ডাঁসসন রানওয়েতে নেওয়া যাবে ।, 
অপারেটর বলে “জরো-এইট ॥ এট দীর্ঘতম এবং বাতাসে খুবই উপযোগী ॥ 
ক্যাপ্টেন বলে ওঠে, 'র্যাডার।” 

এখানে স্যার ।' 

টোলভ্যান একটি সাইড টোবলে যায়, সেখানে গ্লাসের নিচে এয়ারপোর্টের 
প্রানটা শোভা পাচ্ছিল । ও একটা মোটা চাইনিজ সেনসিল দিয়ে প্লেনের গাতিপথকে 
চিহছত করে। 

“এই হচ্ছে আমরা যা করছি। এই সময়ে ও মোটামুটি এই জায়গায় আছে। 

আমরা ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসব যাতে ও চওড়া সাক ধরে আসতে পারে । একই 
সঙ্গে প্লেনকে হাজার ফিটে নামিয়ে আনব। আম প্রিল্যাশ্ডিং চেক করব, তারপর 
ওকে সমুদ্রের উপর নিয়ে যাব। তারপর চূড়ান্ত অবতরণের জমা একটা ছোট বাঁক 
নেওয়াব। পারজ্ফার হয়েছে নি ১. | 
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“হ্যা ক্যাপ্টেন । অপারেটর বলে । 
প্রেলিভ্যান একটা হেডসেট মাথায় লাগায় । 
“র্যাডার রুমে যোগাযোগ আছে কি? ও প্রশ্ন করে। 
“হ্যাঁ স্যার | 

কন্ট্রোলার টোলফোন টাইপ মাইক্লোফোনে বন্ত'তা করছে । টাওয়ার থেকে 
বলাছ। সমস্ত জরুরী গাঁড়, দুই-চার রানওয়ে, এয়ারপোর্ট দেখ-ভাল-কারিরা 
এবং নম্বর এক ও দুই, 'সাভালয়ান ইকুইপমেন্ট নদ্বর তিন, সমস্ত এ্যাম্বৃলেন্স, চার 
এবং পাঁচে যার যার জায়গায় পাঁজশন নিয়ে থাক। আম আবার জানাচ্ছি। 

কোন গাড়ি তার যায়গা ছাড়বে না যতক্ষণ না প্লেন তাদের পোঁরয়ে যায় । আরম্ত 
কর।' 

একটা চাবি দেওয়া ডেস্কের তাকের উপর ক্যাপ্টেন ঝু'কে পড়ে । টোকা দিয়ে 
সুইচ অন করে ডেস্কের মধ্যস্থিত মাইক্রোফোন চালহ করে দিল'॥ ওর হাতের কনই- 
এর আঘাতে টেপ রেকডরি চলতে থাকল । প্রোলভ্যান, স্থির ও অচগ্জলভাবে বলে, 
“হ্যালো জজ স্পেনসার । পল ট্রোলভ্যান বলছি, ভ্যাৎ্কুবার টাওয়ার থেকে । তুমি 
কি আমার কথা বুঝতে পারছ ? ওভার ?” 

জেনেথের গলার আওয়াজে কণ্ট্রোলরম ভরে গেল । হাঁ ক্যাপ্টেন । তোমার 
পরিচ্কার এবং উচ্চগ্রামের কথা শোনা যাচ্ছে । ওভার ।; 

“ঠক আছে জর্জ, তুমি এখন এয়ারপোর্ট থেকে দশ মাইল দরে । মুখটাকে 
২%তে ঘোরাও॥ বাস্পীয় ভালভকে পিছনে টান এবং হাজার 'ফিট উচ্চতা কমিয়ে 
ফেল | জেনে, প্যাসেঞ্জারদের জন্য অবতরণের প্রাথামক নিয়মাবাঁল কাছেই আছে । 
তোমাদের দুজনের আর বেতারবাতা পাঠানোর প্রয়োজন নেই ॥ যতক্ষণ না তোমরা 
কোন প্রশ্ন করতে চাও ॥, কন্ট্রোল কলাম থেকে হাত সারয়ে নিল স্পেনসার। ও, 
পাশে দাঁড়ীনো মেয়েটার দিকে শুকনো হাসে । “ভাল কথা জেনেথ, তুম তোমার 
প্যাসেঞারদের জানাও । সে জেনেথকে বলে। কোঁবনের দেওয়ালে টাঙানো 
মাইক্রোফোনকে হক থেকে খুলে নেয় । বোতামে চাপ দিয়ে মাইক্রোফোন চালু করে 
দেয় ॥ ওর স্বর সারা প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, “যাত্রীগণ দয়া করে শুনন। 
আপনাদের মন আকর্ষণ করাছি।' মাইক্লোফোনকে আঁকড়ে ধরে গলা পারিছ্কার 

করে নেয় । “তোমরা কি সিটে বসে সেফটি বেজ্ট দিয়ে নিজেদের বেধে নেবে ? 

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা এয়ারপোর্টে নামছি। ধন্যবাদ ।? 

“ভালই করলে ॥ ঠিক যেন প্রাতানের মত স্বাভাবিক অবতরণ । আঃ-হাঃ |” 
ও স্পেনসারকে হাঁস 'ফারয়ে দেবার চেষ্টা করে । নিচের ঠোঁট কামড়ায় । 

তারপর বলে ওঠৈ, ণঠক তা নয়।' রঃ 
গ্পেনসার ভদ্রভাবে বলে, এই প্লেনে, তোমায় অনেক ধকল সহা করতে হচ্ছে। 

আম যাঁদ তোমায় জায়গায় হতাম তবে এতক্ষন ধরে ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারতাম না, 
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যাঁদ না... | ওর কথা শেষ হলনা । ও বিচ্ছত হয়েবার, ধধরে ধারে- স্টিয়ারিং 
এবং প্লেনের ডানা ঘোরাতে থাকে । অপেক্ষা করতে থাকে প্রেন থেকে কোন সাড়া 
পাওয়া যায় কিনা । 

'জেনেথ | ও বলে ওঠে । ওর দৃচ্টি যন্রের প্রতি নিবন্ধ । “আমাদের হাতে 
বেশী সময় নেই। এক্ষীন বাপরে আময্লা যা'জানি তা ঘটবে। কিন্তু আম 
নিশ্চিত হতে চাই যে, আমি কেন নিশ্চতভাবে প্রেমকে নিচে নামাতে চাই, যে কোন 
উপারে এবং একবারেই-_তা তুমি সঠিকভাবে জান ।, 

জেনেথ শাস্তভাবে বলে। “হাঁ । আমি বুঝোঁছ।, সে তার সেফাঁট, বেল্টটা 
ফোমরে বেধে নিল। এখন তার হাতজোড়া আঁটোসাটোভাবে কোলের উপর । 

ভাল। আমি ধন্যবাদ দিতে চৈয়োছলাম 1: স্পেনসার হোঁচট খেতে খেতে বলে । 

শা? থেকে এখন পর্যন্ত কোন প্রতিজ্ঞা করনি । কারও কাছে কারান। তৃমি জান 
এ্রতে কেউ ভাবতে পারে । আমি কি রকমের ছোট মনের লোক । কিন্তু মাঠ ঘুরে 
যাওয়া কোন কাজে দেবে না। মাঝখান থেকে প্লেনের ভিতরে থাকা, কিদ্ধু 
হতভাগ্য বেশী করে অনস্হ হয়ে পড়ছে প্রাত মিনিটে। তাদের জন্য বরং একটা 
ক্স নেওয়া যাক।, 

“আম তোমায় বলেছি, কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই ॥, 

ওর মনে হ'ল, ও নিজেকে জ্েনেথের কাছে প্রকাশ করে ফেলেছে । জেনেথের 
থমথমে মুখে ও বিপদের আশঙ্কা করে । জেনেথ বাম্পীয়-গাঁত নির্দেশ করে লক্ষ্য 
করছিল । স্পেনসার ওর মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। ওর দৃষ্টি পছনে চওড়া 
ডানার উপর । ওর নজরে পড়ে দৃশ্যটা । একটা পর্বতের, অদ্ধবাকৃতি ধূসর রঙে 
ঢাকা, রাস্তার ল্যা্পগ্লো টিম টিম করে জবহলছে। পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে 
নামতে নিচে দূরে এক্লারপোর্টের আলো নজরে আসে। সত্যি দ:ঃখজন্কভাবে 
মনে হচ্ছিল, ফেল কোন শিশু ভুলরুমে লাল এবং পাঁতাভ পথতর মালা ফেলে 
গিয়েছে । তার শরীরের 'বাভন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গ জরুরা 'ভীন্তক ব্যবস্থা নেওয়ার সাথ 

সাথে ওর হাদয়ে দপদপ।নি শুর হয়ে গেল । তখন মনে হচ্ছিল প্লেনের জীবনের 
আয়ু মানট থেকে নেমে সেকেন্ডে শুর হয়েছে । নিজের দিকে অদ্ভুতভাবে 
তাকায় । দেখে একজন মানৃষ কাজ করে চলেছে বমানকে লেভেলে নিয়ে যাবে 
বলে। ও নিজের কথা শুনতে পাচ্ছে, "অবশেষে, আমাদের আসল কাজ শণরধ 

হ'ল। এবার আমরা যাচ্ছ জেনেথ । আমি, এখন বিমানের উচ্ছতা বমাচ্ছি।" 
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গালা - 

০৫-২৬-০৫৩৫ 

হ্যারি ব্ুরাঁডক বাইনাকুলারকে নামিয়ে আনে এবং টাওয়ার কণ্রোলারের হাতে 
নিয়ে দেয়। পযবেক্ষণ টায়ারকে বেষ্টন করে আছে একটা বারান্দা । সেটা 
আসলে পযবেক্ষনের কাজে ব্যবহার করা হয়। সেখান থেকে দুজনে শেষবারের 
মত দেখে নিচ্ছিল। গ্যাসোলিনের ট্যাক্ফারগুলোকে যথেন্ট দূরে রাখা ছিল, যার 
জন্য তাদের এ্রাপ্রনের স্পশ হচ্ছিল না। 

ওখান থেকে আবছালোকে দেখা যাচ্ছিল ভাড়া বাঁড়র ঘৃূলঘুলিতে দলে দলে 
ছায়ামহর্তি। ট্রাকের ইঞ্জিনগুলোর একঘেয়ে শব্দ মাঠের দূর থেকে ভেসে আসাঁছল। 
ওগদলো যেন এক ধরনের প্রাতরোধ, যা কিনা অসহা লাগছে,। যেখানে সবাই আশা 
করছে বিমানের শব্দ শুনবে বলে। সেখানে এই শব্দ যেন বিমানের শব্দকে শংষে 
নাচ্ছল। 

কোথাও কোন ভুল হয়েছে কিনা খ'হজতে গিয়ে বৃরাডিক ্রোলভ্যানের প্র্যানকে 
যাচাই করে। বিমান প্রায় দুহাজার ফিট জাঞ্য়ার উপর দিয়ে আসবে । তারপর 
ধাঁরে ধারে নামতে থাকবে এবং সেই সময়ে ককাপট চেক হয়ে যাবে। তারপরই 
একটা বড় পাক 'দিয়ে শেষ অবতরণে নামবে । তখনই বৈমানিক অনেক সমর পেয়ে 

যাবে যাতে করে সে নামার জন্য এবং রানওয়েতে ছোটার জন্য ঠিকমত নিরম্ণ 
করতে "ারবে। 

যেকোন লোকের পক্ষে ভাল প্ল্যান, কারণ ক্রমবদ্ধ'মান সকালের আলোর স্মাবধাটা 

নেওয়া যাবে । বরভিকের কাছে মনে হচ্ছিল, যেসব যান্নীরা নিজেদের যত নিতে 
সক্ষম, তাদের পক্ষে এই সময়টা ভালই । 

তারা নিচে, সি আইলাণ্ড এবং এয়ারপোটের রাস্তা দেখতে পাচ্ছিল। সাগরের 
অনেকটা দেখা যাচ্ছিল। আপদকালখন বৈমানিক কন্দ্রোলরুমের সাথে শেষ 
বোঝাপড়া করার জন্য যল্্পাতি ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল, প্লেনের সামনে আইল্যাণ্ডটা 
এগয়ে আসছিল । 

বুরাডিকের মনে হচ্ছিল সে যেন ওদের সাথে সেখানে হাঁজল । ওখানকার 
*বাসরোধকারা ভয়াবহ আঁভজ্ঞতা, মতুুর দশ্য ওর চোখের সামনে ঘটতে পারে । 
ও হঠাৎ কেপে ওঠে । ও ভিতরে জ্যাকেটহণন সার্ট পরোছিল । ওর গায়ে ভোরের 
হাওয়া ছারর মত 'বিধাছল। 

উত্তেজনা দ্ুত বরে যাচ্ছিল আবার কমেও যাঁছিল যথাসময়ে । 

মাইকে ভ্েনেণের পারজ্কনর গলা ভেসে এল, “আমরা তাড়াতাড়ি নিচে নামান্। 
আমাদের প্লেন ২৫০ 'ডাগ্রতে চলছে ।' বৃরডিরের চোথে উদ্বি্নতার ছাপ। স্গে 
গ্যশে বসা হুবকের দিয়ে অ্থপর্ক্জাবে তাকবীর । কোন রুকম বথা বার না করে, 
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ওরা দুজনে টাওয়ারের কাঁচের ঘরে পনঃপ্রবেশ করে । ট্রোলভ্যান এবং গ্রশমসেল, 
ডেস্ক মাইক্রোফোনের সামনে বসেছিল । 

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করে, “আবহাওয়া এখন ঠিক আছে ? 
গ্রমসেল ঘাড় নেড়ে বলে, “এজরো এইট হলো তিনটার মধ্যে সেরা রানওয়ে । 

কিন্তু জিরো এইট আমাদের এখন সবথেকে বড় ভরসা । ট্রেলিভ্যান ভালভাবে জানে ।, 
প্রোলভ্যান হেডসেটের মাধ্যমে র্যাডারের সঙ্গে যোগাযোগ করে । ও র্যাডারকে 

ধলে, “আমাকে সবসময় খবরা খবর দিয়ে যাবে আমায় বেতারে পাও না পাও ॥ 

এটা স্বাভাবিক পদ্ধাত নয় । যেই ৭১৪ কোন অসুবিধায় পড়বে, তখন এই পছ্ধাঁত 
গ্রহণ করবে ।: 

বূরাডক কাঁধে চাপড় মেরে বলে, ক্যা্টেন আর একবার প্রাকাঁটস করানোর ফি 
হ'ল? অন্তত আলো বেশী থাকতে থাকতে ও করতে পারত--। 

ট্রোলভ্যান কাটাকাটাভাবে বলে, "ডাঁসসন হয়ে গেছে । ছোকরা, আসলে বেশ 
শন্ত নাভওয়ালা। ওর সঙ্গে যাদ আমরা কোন তক্ণাতাঁক'তে যাই, তাহলে ওর দ্ফা- 
রফা শেষ । বুরভিক তাচ্ছিল্যের ভাব দোঁথয়ে কধি ঝাঁকায় এবং ওখান থেকে সরে 
যার। ট্রোলভ্ান অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে বলে, হ্যারি আম তোমার মনের 
অবস্হাটা বুঝতে পাঁরি। কিন্তু তুম ওর অবঙ্থাটাও বোঝ । একদল অসহায়, 
[বপদগ্রঙ্ছ মানুষ ওকে ঘিরে রয়েছে । ওর এ ধরনের আভজ্ঞতা আগে হয় নি। 

স্পেনসার এখন র্েডের কিনারে বসে আছে।' গ্রীমসেল প্রশ্ন করে, যাদ সে 

ঠিকমত না আসতে পারে কি হবে £ তোমার এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা কি? 
প্রোলভ্যান গন্ভীরভাবে বলে, “সম্ভবত সে ঠিক ঠিক আসবে ॥। আমাদের এটাই 

প্রার্থনা করা উচিৎ । যাঁদ চিন্তাটা ভেস্তে যায়, তবে তাকে আম আবার ঘ্ারয়ে 
আনবার চেঙ্টা করব । আমরা তার সাথে আর বাতাঁ বানময় করে অস্বিধার 
ফেলতে চাই না ॥ যাঁদ সে অকৃতকার্য হয়, তবে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করব যাতে 
প্লেনকে সমদ্রে নামায় ৮ ও মৃহতের জন্য চুপচাপ, এয়ারফোনের মাধ্যমে র্যাডার 
ধার্তাগ্লো শুনতে থাকে । তারপর মাইক্রোফোনের বোতাম টিপে স্পেনসারকে 
বলে, 'জজ" তোমার গাঁতকে ১৮০ নটে এনে 'চ্ছাত কর ।' 

ওপর থেকে ৭১৪ এর স্বর ভেসে এল, মাইকের মাধ্যমে জেনেথের ব্রুহ্ধদ্বর 
শোনা গেল, 'আমরা এখনও উচ্চতা হারিয়ে চলেছি । ওভার ।, 

বিশাল দৈত্যাকীত পাখির মত এমপ্রেস ধারে ধীরে ল্যাম্পডাউন রেস ট্রাকের 
পাঁশ্চম প্রান্ত অতিক্রম করে যায় । ফ্লেজার নদীর উপর প্রভাতা কূল্লাশার় ঢাকা পড়ে 

গেছে । ডানাঁদকে ব্রীজ থেকে স আইল্যান্ড পরিজ্কার দেখা যায় 
'ভাল+, ট্রেলিভ্যান বলে । “এখন তুম মিশ্রণ নিরন্মকগংলোকে ঠিকমত প্রস্তুত 

কর, ওড়বার কারণে । এমনভাবে করবে যাতে ওপর দিকে, একেবারে ওপর 'দিকে 
খাকে।” ওর দৃষ্টি নিষঙ্ধ থাকে হাতঘাঁড়র 'দফে, আর সেকেন্ড কাটার গতিপথ 
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গদ্ণছিল। 'জর্জ তোমার সময় কত দেখ। যখন তুম প্রস্তুত হবে; অঙ্গারক দ্বারা 
গ্যাস সংষ্টিকারী যল্মের উফণতাকে ঠান্ডা হতে দাও নিয়ম্মকের সাহায্যে । ওগুলো 
বা্পরোধী ভালবের সম্মূখের দিকে আছে ।* বুরাডিকের ককশ স্বর শোনা গেল, 
'গাযাসট্যাঞ্ডের কি হবে ?, 

“আমরা, অনেক আগেই পরাক্ষা করেছি। এখন প্লেন চলছে, প্রধান পাখায় 
অবাচ্ছুত তেলের ট্যাঞ্চে | গ্রীমসেল বলে ওঠে । 

বিমানের ভিতর স্পেনসার একটা নিয়ন্তুক থেকে আর একটায় উশক মেরে দেখে। 
এর মুখায়বকে তখন মনে হচ্ছিল একটা ।নরেট মুখোশ ও শুনতে পেল দ্রোলভ্যানের 
অপ্রাতরোধ্য ভাষণ শর হয়ে গেছে । 

“জর্জ, এরপরের কাজ এয়ার 'ফিজ্টারকে চেপে দেওয়া এবং আঁতারন্ত অক্সিজেন 
নিগর্মনকে কাময়ে দেওয়া । তোমার সময় দেখে নেও), 

“স্পেনসার, ওর চারপাশে ক্রুদ্ধভাবে তাকায় । এয়ার ফিল্টার নিয়ম্্রকের 
িভারটা মিশ্রণ নিয়ন্্কগহালর নিচে । ওটাকে ওপর দিকে তুলে দাও ।, 

“জেনেথ, তুমি কি এটাকে দেখতে পেয়েছ 2 স্পেনসার উদ্বিগ্রতার সাথে জিজ্ঞেস 
করে 2 

জেনেথ তাড়াতাঁড় বলে ওঠে, হ্যাঁ হ্যাঁ আম দেখতে পেয়োছ। দেখ, 

এয়ারপোর্ট, ডানাদকে আমাদের নিচে । প্রধান বড় রানওয়েটা এখান থেকে দেখতে 
পাওয়া যাচ্ছে। তুম দেখছ ?, 

গ্পেন্সার, জামা না তুলে বলে, “আমার মনে হয়, খুবই বড়।। 

প্রোলভ্যান নির্দেশ পাঠাতে থাকে, “আঁতারজ্ঞ অক্সিজেন "নির্গমন নিরন্্কগুলো 

হ'ল চার 'িলভারওয্লালা এবং মিশ্রণ 'নিয়ন্কের ডানাদকে । ওগুলোকে ও সোজা 

ওপর 'দিকে তুলে দাও ।' 
স্পেন'সার বলে, “ওদের পেয়েছ 2 
হা ॥। 

“ভাল মেয়ে । ও কিন্তু একটা ব্যাপারে সজাগ । ওর সামনে দিগন্ত রেখা, 

উঠছে-নামছে। প্যানেল থেকে ওর চোখ সরেনি। ইঞ্িনের ওঠা-নামার গর্জন 
ভেসে চলেছে । ওটাও আবার কখন কম আবার কখনও বেশি ভলউমে ভেসে 

আসছে। 

«এইবার আমাদের পাখার পনেরো ডিগ্রি দিকের নজ্রর দিতে হবে !' ওটা দ্বিতীয় 

থাঁজের কাছে আছে । প্রধান প্যানেলের মাধখানে হ'ল নির্দেশক ডায়ালাট। যখন 

পাখা ১৪তে এসে যাবে, তখন তোমার প্লেনের গাঁতকে ধীরে ধারে ১৪০ নটে নামঃ 

আন এবং লেভেল সমতায় আনার জন্য ঠিকমত চালনা কর। যখনই তুম সমতলে 

আনতে পারবে, জলবাঁহ আঁতীরন্ত পাম্পকে চালদ করে দাও ! ওটা এয্লারকশ্ডিশন 
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'নিযন্তফের 1! দিকে আছে । কিন্তু মাঝখানে হেডফোনেন্স জন্য বাঁধা পড়ল। র্যাার 
অপরেটারের গলা ভৈসে এল, ক্যাপ্টেন, ২২৬'তে, আমি একটা উচ্চতা পাচ্ছি। 
৯০০ থেকে ১৩০০ 'ফিটের মধ্যে প্লেনকে দেখতে পাচ্ছি ।” 

“ওদের পথকে ২২৫র়ে নিয়ে এস ।' 
ট্রোলভ্যান 'নরেশ পাঠায় ৷ এই ধরনের উচ্চতা খুবই বোনিয়ম । 
“হাজার 'ফিটে স্হাত করার চেষ্টা কর । 
'অপারেটার বলে, “প্লেনের উচ্চতা তাড়াতাঁড় পড়ে যাচ্ছে, “১,০০০*-১,০০০*** 

৯০০*৮০০*,4০০ ॥ ডিচ্চতার দিকে তশক্ষা] নজর রাখ ॥” দ্রোলভ্যান সাবধান 
করে দেয় ॥ বাম্পীয় ভালভকে বেশী করে ব্যবহার কর। নাক উপরে তুলে রাখ । 
উচ্চতা নেমে যাচ্ছে--৬৫০'৬০০:*৬৩$০ 

ট্রেলিভ্যান গন করেঃ পফরে যাও ! মনে রেখ তোমায় হাজার ফিটে থাকতে 

4৫৫০...৪৬০*৮ অপারেটর শাস্তভাবে বলে কিন্তু ও ঘামাছল । “এটা ভাল নয় 
ক্যাপ্টেন ।' রা র 

৪০০...৪০০..৪$০। প্লেন উপরে উঠছে। ও এখন &০০তে। 
আহতের, জন্য প্রোৌলভ্যান যেন ভেঙে পড়ে। ও হেডসেট খুলে ফেলে। 
কুরাঁডককে প্রদক্ষিণ করে চিংকার করে ওঠে, 'না আর প্রেনকে টাড়য়ে রাখতে 
পারল না।, 

বুরাডক থ্তু ফেলে এগিয়ে গিয়ে প্রোলভ্যানের হাত ধরে । ও বলে তুমি 
স্পেনস্ারের সাথে কথা চালিয়ে বাও। যীশুর দোহাই, কথা চালাও | কি করতে 

হবে ওকে নিদেশ পাঠাও । 
্রেলভ্যান মাইকলোফোরকে আঁকড়ে ধরে নিজের কাছে টেনে নেয় । ও বলে, 

*গ্পেনসার, তুমি সোজাস্াজ আসতে পারনা। আমার কথা শোন। তৌমিক্ি 
কয়েকটা সারাঁকট কমপ্লিট করতে হবে । ট্রাকে নামবার জন্য কয়েকবার অনংশশলন 
করে নিতে হবে । অন্ততঃ দঘস্টা ওড়বার মত যথেষ্ট জালানি তোমার প্লেনে আছে । 
ওপরে ওঠ, ওপরে ওঠ ওস্তাদ |, 

স্পেনসারেয় কথা গুরা মনোযোগ দিয়ে শুনাল। দেখ, আমি সোজাসদীজ 
আসাছ ॥ তোমরা প্লেনকে ওখানেই নামতে দাও আমার বস্তা শুনতে পাছে? 
আমি আস্সছি ॥। এখানে এমন লোকজন আছে যারা দু-এক ঘণ্টার মধ্যে মারা যাবে । 

আমাদের ঘূজনের জন্য ভাবতে হবে না।' 
আগ প্রেনকে একটু বেঁকয়ে দিতে পারি । এরকম একটা চেষ্টা আমাদের করতে 

ইবে। তোমার ল্যাণ্ডি কয়ার জন্য যা কিছ? পরাক্ষা-নরীক্ষা সেরে ফেল। আমি 
মামার শিরার দিচ্ছি। | 

“জেনেথ, চাকা নামাও |? 
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ট্রেলভ্যান ভারশ গলায় বলে, "ঠক আছে জর্জ, ঠিক আছে। ও কানের 
বেতারষন্্ আবার খুলে ফেলে । ও ঘাঁদও আত্মচেতনা ফিরে পেয়েছে কিন্তু ওর 
চোয়ালের একটা পেশী বিক্ষ-ছ্ধভাবে ওঠানামা করছিল । ও মুহূতে'র জন্য ওর 
চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে। তারপর আবার চোখ খুলে পূবেকার ঘরত জ্পম্ট ও 'দ্বিধাহনভাবে 
কথা বলতে থাকে । 'যাঁদ তোমার ভূতলের অবতরনের গিয়ার 'িচের 'দকে নামে, 

তবে তা 'তনটে সবজ আলোকে পরীক্ষা করে নাও । স্মরণ আছে তো? 
তোমার হেডিংকে ২৩৫তে 'চ্ছির রাখবে । বাঙ্পীয় নিয়ন্্ক ভালভাঁটর গাত বাঁড়য়ে 
দ্ধাও। চাকাগলোকে নিচের 'দিকে নাঁময়ে দাও। তোমার প্লেনের ভারকে 
আযাডজান্ট করে নাও। পরীক্ষা করে দেখ ব্রেক প্রেনার পারমাপ যন্মরি। 

আতীরন্ত জলধাহ নলের ডানাঁদকের প্যানেলের উপর অবাচ্ছত। তাঁদ প্রেসার ঠিক 
থাকে, তবে উত্তর দিকে নড়ো না। তুমি আমার সাথে একমত? এরপর হাওয়া 

ঢোকার যন্পকে & অংশ খুলে দাও। জেনেথ, তোমার মনে আছে তো? সুইচটা 
তোমার পায়ের বা হটির পাশে । এটা উ অংশে ভাগ করা। যাঁদ আমার কথা 
খুব তাড়াতাঁড় হয়ে যায় তবেই তুম উত্তর ও । এ্ররপরে হচ্ছে ভিতরের অংশ ঠাণ্ডা 
রাখার যল্ম ।'.."কথা অসমাপ্ত থেকে যায় । 

প্রৌলভ্যান যখন কথা বলাঁছল, তা নিস্তব্থ কন্ট্রোল টাওয়ারে ছড়িয়ে পড়াছিল? 
ওখানে ধরাঁডক পায়চারি ধরতে ধরতে ফাঁচের জানালা দিয়ে খৈথানে আকাশ 
দগঞ্বেলায় নিচু হয়ে মিশেছে, পর্যবেক্ষণে ধাস্ত ছিল । 

প্রভাতী ধের আলো অঞ্ধকারাচ্ছার্ব, ঘন মেঘের “কিনারায় অনেকটা ঢাকা 
পড়ে গিয়োছল । ও ট্রোলভ্যানেয গলা শুনতে পাচ্ছিল । ট্রোলগ্যান নিশি দিচ্ছে 

প্লেনকে ১৮০ (ডিগ্রি, বাঁদকে ঘোরাতে । অবতরণের শেষ মৃহূতেরর প্রস্ততি হিসাধে। 

ও চৈপনসারকে বোধাছিল, শেষবারের মত সবকিছু মিলিয়ে দেখে নিতে। 
স্বাভীবিকভাবে ধারে ধাঁরে কিভাবে নামতে 'হবে। 

ক্যাপ্টেনের এই একঘেয়ে মূল্যবান উপদেশ মানাঁসকভাবে ক্ষিপ্ত এয়ারলাইন 

ম্যানেজারের মনের উপর এক 'নিরানন্দ প্রভাব ফেলছিল। 

কাছাকাছি একজন অপরেটর বসৌঁছল । তাকে ও বলেঃ “এ এক শান্ত পারবেশন।' 

অপারেটর মুখ বিকৃত করে। বূরাডক বলে নিশ্চিত হবার জন্য একই কথা বার 

বার বলা ।, 

ও বলে, “পরবতাঁ দু-তিন 'মাঁনটে যাই ঘটুক না কেন, এখানে যে নারকীয় দৃশ্যের 

অবতারনা হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পায়জামার পকেটে [সিগারেটের 

জন্য হাতড়ায় । ভাল দিকটা ভাবতে চেষ্টা করে। হাতের িছনটা মূখে ঘষে 

নেয় | 
এবার প্লেনের চালক পাখাগৃলোকে এাগয়ে নিয়ে এস। চক্রাকারে আবর্তনের 
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গাঁতমাপক ষল্গ চালাও । দেখবে প্রতোক হীঞ্জনের 'রাঁডং ২২৫০ আর পি এম দেয়। 
আমায় জানাতে হবে না । ট্রোলভ্যান বলে। 

ট্রোলভ্যানের বাতহি শুনে নিজে নিজে বলে ওঠে, "২২৫০১ । ডায়ালে নজর রাখে, 

ওটাকে গ্যাডজাম্ট করতে করতে । ও বলে ওঠে, 'জেনেথ, এয়ার স্পিড কত বল ।' 

জেনেথ ফিস ফিস" করে বলে, “এটা ১৩০*১২৬-১২০ -০১২৬১৩০ 
কন্ট্রোল টাওয়ারে স্রেলিভ্যান তার হেডফোনে র্যাভার রুমের পরিজ্কার কথা 

শুনতে পাচ্ছিল । িচ্চতা এখনও চ্থির হর নি। ন'শ ফিট। 
ট্রোলভ্যান বলে, “জজ তোমার প্লেনের গাঁতকে ১২০ নটে নামিয়ে নিয়ে এস। 

প্লেনের সবাঁকছ: ঠিক ঠিক চাল; রাখ । আম আবার বলছি। এয়ার 'স্পড ১২০1, 

নিজের হাত ঘাঁড় দেখে বলল, “ব্যাপারটাকে সুন্দর এবং সহজ ভাবে গ্রহণ কর ।' 

র্যাডার আপারেটর বলল, এখন ও উচ্চতা হারাচ্ছে । ৮০০ 'ফিট'***-*46০0 

ট্রেলভ্যান চিৎকার করে ওঠে, 'তুঁম নিচে নেমে যাচ্ছ, নিচে নামছ। ওঠ ওঠ॥, 
তুমি নিশ্চন্নই প্লেনকে ১৩ হাজার 'ফিট উচ্চতায় নিয়ে যাবে ।, 

জেনেথ তার রিডিং পড়ে যায়) “১১০.**১১০*১৬০৬৮১১০,,১১০৯২০-১৯২০ 
এর ১২০ তে 'স্হির |, 

স্পেনসার দাঁতে দাঁত চেপে বলে, ওঠ । ওঠ । ওঃ ক ক্লান্তিকর! এযেন এক 
বিশাল ওলাগান । কিছনতেই নড়ানো যাচ্ছেনা । কোন শাড়াশব্দ নেই 1 ১২৫... 
১৩০***-*১৩০। প্লেন এখন ১৩০ এ স্হির | 

উচ্চতা এখন ৯০০ (টে আসছে 1? র্যাডার অপারেটর বলে চলেছে । ৯৫০-" 
এথন হাজার এবং হাজারে প্লেন স্হিতি হয়েছে |” 

ই্রোলভ্যান টাওয়ার কন্দ্রোলারকে বলে, “ও এখন প্রস্ততু হচ্ছে অবতরণের জন্য ! 
তোমার রানওয়ে আলোগুলো জেবলো না। প্রোলভ্যান মাইক্রোফোনে বলতে থাকে 
তুমি ০৭৪ এবং ০৮০ এর মধ্যে থাক। স্পড এবং উচ্চতার 'দকে নজর রাখ ।* 
হাজার টে উ চ্তে থাকবে যতক্ষন না আমি বাল। রানওয়ের ধারে ঘাসের মধ্যে 
অর্ধ নিশী্জত আলোগ্লো জলে ওঠে । কেবল প্রধান ল্যাশ্ডিং দুধারের 
জায়গাগুলোকে ছেড়ে 'দিয়ে | 

'খ্রোলভ্যান চিৎকার করে বলে, “জর্জ, প্রস্তুত হলেই তুম চলে এস এবং তোমার 
সামনে দেখতে পাওয়া রানওয়ের উপর প্লেনকে নিয়ে এস। এখন বশন্টি হচ্ছে। 
বাতাস-রোধা কাঁচের উপর ওয়াইপার ব্যবহার করতে হবে | ওর সুইচটা কযাপিলটের 
ডানাঁদকে পাঁরজ্কার ভাবে চিছিত। 

'জেনেথ, দেখে নাও । স্পেনসার বলে। 

জর্জ, প্লেনকে হাজার ফিট উঠতে রাখ। তোমাকে, আমরা অনেক রাস্তা 
ঘোরার হাত থেকে বাঁচিয়ে এনোছ। ঞ্বভাবিক ভাবে তোমার হাতে অনেক সময় । 
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জেনেথ ল্যাণ্ডিং সুইচ খুজতে থাকে ॥ এটা প্যানেলের উপরে ॥ কেন্দ্রের মাবমাঝি 
জায়গার আছে । তোমার উচ্চতাকে ঠিক রাখ ।” 

“জেনেথ, তুম সুইচটা খ'জে পেয়েছে 2 স্পেনসার জিজেস করে । 
“এক 'মানট'*.'হ*, আম এটা খংজে পেয়োছ।, 

স্পেনসার এক ঝলক সামনের দিকে তাকায় । “হায় ভগবান, ওর মুখ থেকে 
দীর্ঘানঃ*বাস বোরয়ে আসে । রানওয়ের আলোগুলো ধূসরনগল প্রভাত কুয়াশায় 
ঢাকা পড়ার জন্য অনেকটা গ্রিয়মান লাগাঁছিল । মনে হাঁচ্ছল রেলওয়ে ট্রাকের মত 
সর! ও একটা হাতকে চোখের সামনে ধরে ! চোখে জল আসায় মনযোগ বাধা 
পাচ্ছিল । 

“তোমার পথকে ঠিক কর 1, ই্রোলভ্যান বলে । উচু এবং সোজা কর। উচ্চতা 
ঠিক রাখ জজ । এখন আমার কথা ভাল করে শোন । রানওয়ের মোটামৃটি একের 
তৃতীয় অংশে প্রেনকে নামানোর পাঁরকন্পনা কর ! বাঁ দিকে, রাস্তা ক্রস করে মৃদু 
একটা হাওয়া বইছে । প্রস্তহ হও প্লেনের হালকে একটু ডান দকে ঘোরাতে হবে ॥, 
স্পেনসার প্লেনের নাককে ধরে ধীরে ঘোরাল ॥ “তুমি যাঁদ খুব তাড়াতাঁড় অবতরণ 
করে ফেল, তবে এমার্জোন্স ব্রেক ব্যবহার করবে ! দেখবে তোমার সামনে লাল রং- 

এর হ্যান্ডেল আছে। এগুলো টানলেই এমাজেন্সি ব্রেক কাজ করবে । যাঁ এটা 
ব্যবহারে প্লেন না থামে, তবেষে চারটে জবলনাগুক সই5 তোমার মাথার উপর 
আছে সেগুলোর যোগাযোগ বাচ্ছন্ন করে দাও ।” 

“জেনেথ, এ সুইচগুলো দেখতে পেয়েছ 2 
হ্যা) , 

“আম যাঁদ এগুলোকে অকেজো করে দিতে চাই, তবে তাড়াতাড়ি করতে হবে ॥ 

স্পেনসার বলে চলে, সেইজন্য যেই আঁম চিৎকার করে উঠব, তুম বিন্দুমার দোর না 

করে কাজটা করে ফেলবে । ওর গলা লাঁকয়ে কাঠ মনে হচ্ছিল যেন গলার মধ্যে 

পাথরকুচি আটকে আছে । 

“ঠিক আছে ।” জেনেথের ফিস ফিস গলা ॥ নিজের হাত-দঘুটো দেভাবে এটে 

ধরল, কাঁপুনির হাত থেকে বাঁচার জন্য । “এখন আর বোঁশ দুর নেই । যাই হোক 

এমার্জোন্স বেলের হদিস জানা আছে তো ? 
আম ভুঁলান । মাটিতে ছোঁয়ার আগ্েই ওটা বাজাব। 
“বাঙ্পণন গাঁত বেগের দিকে নজর রাখ । পড়তে থাক ।' 

*১২০,--১১৫**১২০। 
র্যাডার অপরেটর বলে, “নামতে আরভ্ভ করছে ! তোমার গাঁত এখন প্রাত মিনিটে 

'চারশ ফিট। অবতরণের গিয়ার এবং পাখা পরাক্ষা করে নিও । এখনকার উচ্চতাই 

জায় রাখ ।' 

“ঠক আছে জর্জ ।” গ্রোলভ্যান বলে ! “ডানাকে প্রো মেলে দাও। এরার 
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চপণডকে ১১৫তে নিয়ে এস। প্লেনের সবকিছু নরম্যাল কর । অবশেষে উচ্চতা প্রাত 
মিনিটে ৪০০ 1ফট করে কমাতে থাক । আম এগুলো পুনয়াবৃত্তি করছি । ডানা 
পুরোপুরি মেলতে হবে বাজ্পণয় গতিবেগ ১১৫ এবং প্রাতি মানিটে উদ্তা ৪০০ ফিট 
করে কমাতে হবে। তোমার প্লেনের বর্তমান অবস্হা বজার রাখ । তারপর 

গ্রমসেলের 'দিকে ফিরে বলে, এএগ্লার 'ফিজ্ডে সবাকছন প্রস্তুত 2, 
কন্ট্রোলার ঘাড় নেড়ে জানায় । “আগাগোড়া একই রকম ভাবে প্রস্তুত রাখা 

হয়েছে । তাহলে এখনকার অবস্হাটা এইরকম । আমরা বাট প্লেকেণ্ডের ভেতর 
আসল পররি্হতি জানতে পারব ।” 

ওরা, অগ্রমান «১৪-এর ইঞ্চজনের গো গোঁ শব্দ শ,নতে পাচ্ছিল 2 দ্রোৌলভ্যান 
ওখানে পেশছুলে, কন্ট্রোলার ওকে একটা বারনাকুলার দিল ! 

“জেনেথ ডানাকে পরো মেলে দাও ।? 

গ্পেনসার বলে! “জেনেথ, 'লিভারকে নামিয়ে ধরে থাক। উচ্চতা এবং 
বাম্পশয় গাত বল।; 

*১০০০ 'ফট-..স্পড় ১৩০*৮০০ ফিট, স্পিড ১২০.*৭০০, ন্পড ১০৫৬ । 
আমরা নিচের দিকে খুব তাড়াতাড়ি নেমে যাচ্ছি! 

প্রোলভ্যান চিৎকার করে ওঠে, “এ উচ্চতায় ফিরে যাও, এ উচ্চতায় ফিরে যাও। 
তুম খুব তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যাচ্ছ ।॥ 

স্পেনসার চিৎকার করে জানায়, “আমি জানি, আম জান। ও বাম্পার 
ভালবকে সামনের দিকে ঠেলে দেয় ॥ “এটার দিকে নজর বম রাখ ।” জ্েনেথকে 
বলে! 

“৬৫০ ফিট, গতি ১০০.*৪০০ 'ফিট উচ্চতা, গাঁতি ১০০*--।, 
গর চোখ তীর যন্ধণায় ঘামাছল। ও নিজের জহরাক্তাস্ত মনোযোগ নিয়ে 

ভোজবাঞর মত বিমানের গাঁতকে একরকমভাবে নিচের দিকে নাময়ে নিরে বাচ্ছিল। 
ওর চেতনা তখন একধরনের গভপর ও অসংস্হ ভয়ে ছেয়ে যাচ্ছিলি- রানওয়ে প্রাত 

সেকেন্ডে ওদের ছকে তীব্রভারে এাগয়ে আরসসছিল ॥ বিমান দুলতে দুলতে, এধার- 
ওধার করে ছংটাছ । ইঞ্জিনের শব্দ ওঠানামা করছে । 

বূরাডক টাওয়ারের বারান্দার কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে বলে ওঠে, ওর 

[কে দেখ প্লেনের উপর কোন কন্ট্রোল নেই । দূরবীণকে আসন্ন বিমানের একই 
সমতায় নিয়ে আসে দ্রেলভ্যান। মাইক্রোফোনে বলে ওঠে, পরে ওঠ, ওপরে 
ওঠ! ত্গবানের দোহাই, বাম্পীয় গাঁত পরণক্ষা কর । তোমার বিমানের নাক খুব 
বোঁশ উচ্চ হয়ে গেছে । চটপট, ওপরের দিকে ওঠ, তা নাহলে বিমান চলশানতহগন 
হয়ে পড়বে । 

“ওপরে ওঠ, আঁম তোমায় বলছি ওপরে ওঠ ।” 
গ্রমসেল বলে, ও তোমার কথা শুনতে পেয়েছে । দেখ বেজন উীছুতে উঠে 

১৪ 



ধাচ্ছে! বুরাডফ বলে ওঠে, 'আমায় কাছেও তাই লাগছে । আর আম চাইও 
তাই। র্যাডার অপারেটার বলে, ও এখনও ভাসমান পথের ১০৩ ফুট নি5 দিয়ে 
চলছে-*.আরও নেমেছে, &০ ফিট ভাসমান পথের নিচ দিয়ে চলছে ।: 

প্রোলভ্যান চিৎকার করে ওঠে, “ওসর দিকে ওঠ । ওপরে ওঠ। তুম যাঁদ 
এখনও এলার্ম না বাজিয়ে থাক তবে এখনই কাজটা করে ফেল । প্যাসেঞ্জান্রে 
মাথা নিচের 'দকে, আসন ওপরের দিকে হয়ে যাবে ।, 

বিমানের মধ্যে খন জর;রী ঘণ্টা তঁক্ষ]ভাবে বেজে ওঠে । বেয়ার্ড চিংকার করে 
বলে ওঠে, “সকলে বসে পড়ুন, শন্ত করে বেল্ট বেধে নিন এবং যতটা ভালভাবে ধরে 
থাকা যায় থাকুন।' 

জো এবং হ্যাজেল ক্রীর দুজন ফুটবল ক্যান, নিজের 1সটগুলো একসঙ্গে 
লাগয়ে পরদ্পর জড়াজাঁড় করে বসোছল। মিঃ চি্ডার তাঁর আসনে থেকে ওঠে 
গিয়ে তাড়াতাড়ি করে তাঁর অঠৈতন্য স্ত্রীকে নিয়ে আনবার জন্য কোলপাঁজা করে 
ধরেন । বিমানের কেন্দ্র'হলের কোন যায়গা থেকে কান্না ভেজা গলায় প্রার্থনার শব্দ 
ভেসে আসছিল । 

আরও পিছনে, রাই ভক্ষণকার কোনও প্যাসেঞ্জারের কাতর চিংকার ভেসে 
আসাছিল। 'ঈ*বর আমাদের সাহায্য করুন--শেষে এই দাঁড়াল !, 

'চুপকর!, ওটোপাট 'তরস্কার করে ওঠে । শনজের জাবন বাঁচাও ।' 

“টাওয়ারের ভিতর গ্রীমসেল একটা টেলিংফান আকারের মাইক্লোফোনে কথা 
বলাছল । “সমস্ত আগ্নানবপিক সংস্হা এবং উদ্ধারকার্যে বাব্হত যন্ত্রপাতি নিয়ে 
আয়োজক সংগ্হাগুলো দাঁড়য়ে প্রম্তুত হয়ে অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না বিমান ওদের 

ক্রস করে যাবে । ওটা দুলতে পারে, বা ঘুরে যেতে পারে ।” ওর স্বর প্রাতধহানত 
হচ্ছে টাওয়ার থেকে এবং ধাতবের নত লাগছে । র্যাডার থেকে জানাচ্ছে, “প্লেন 

আবার দশ ফিট উঠে গেছে । এখনও ভেসে বেড়াবার পথ থেকে নিচুতে রয়েছে, 
প্রায় ১৫০ ফিট 'নিচুতে। ক্যাপ্টেন, ওটি বড় নিচুতে রয়েছে, প্রায় ১১০ ফিট 
[নচুতে ॥? 

স্রেলিভ্যান টান মেরে হেডসেট খুলে ফেলে । লাফ মেরে দাঁড়র়ে পড়ে । ওর 
এক হাত হেডফোন এবং অপর হাত বায়নাকুলারে । 

ও বলে ওঠে, “এ উচ্চতার রাখ যতক্ষণ না তুনি রানওয়ের কাছাকাছি আসছ। 

সাধারণভাবে নামার জন্য ীজেকে সহজ করে কেল। আবার নামতে থাক"'হ্যা, 
এবার ঠক হয়েছে । “ওঃ এই হতচ্ছাড়া ব্শম্টটা আর হওয়ার সময় পেল না। 

ম্পেনসার অভিশম্পাৎ দেয় | আমি প্রায় কছুই দেখতে পাচ্ছি না । ওরা যেমাঠের 
উপর দিয়ে ছুটছে, সেটা ও সহজেই বুঝাতে পারছল। সামনের দিকে তাকিয়ে ও 
রানওয়ের অস্পম্ট ছাঁব দেখতে পাওয়ার অনুভূংত বোধ করাছল। 

প্রোলভ্যানের. চিৎকার স্পেনসার শুনতে পাচ্ছিল। 'গাতর কে লক্ষ রাখ 
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বিমানের নাক উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। মুহূর্তের জন্য অস্তারক্ষে নানারকম 
কথাবাতাঁ ভেসে আসজল । 

মাটিতে ছেয়ার আগে বিমানকে সোজা করে নাও । প্রম্তুত হয়ে নিও বায়? 

সঙ্গে নিচে অবতরণের জন্য । ঠিক আছে "*চক্র মারার জন্য প্রস্তুত হও ।' 
দশ ফিট চওড়া ধূসর রানওয়েকে আতক্রম করে । 
'এবার', ট্রোলভানের চিৎকার শোনা যায়। তুম কিন্তু বোশ জোরে আসছ ॥ 

নাককে তোল । তোল তাড়াতাঁড়। বাষ্পীয় ভালবগুলোকে পিছন 'দিকে টান-_- 

ডানাঁদকে টান। এবার ওটাকে ছেড়ে দাও-_কিন্তু বোশ নয়। 
এবার আড়াআড়ি বয়ে যাওয়া হাওগ়ার সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও । 

সহজভাবে নামাও এখন । সহজভাবে নামাও ॥, 
রানওয়ে স্পর্শ করতে কয়েকফুট বাকি, প্পেনসার, কপ্ট্রোল কলামকে আগে পরে 

ঘোরাতে থাকে । মাটিতে সে কি ভাবে নামছে তার অনুভূতি গ্রহণ করার চেষ্টা 
করাছল। দংশ্চন্তা, দুর্ভাবনায়, তার গলা শুকিয়ে কাঠ । কারণ ও আজে 
কক-পটে বসে প্লেন চালাচ্ছে, তার অভিজ্ঞতা আগে কখনও ওর হয়নি । কারণ এই 
কক'পটের উচ্চতা অনেক দেশী এবং এখানে বসে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া তার পক্ষে 

প্রায় অসম্ভব । 

মনে হচ্ছে একটা যুগ পার হয়ে যাচ্ছে, চাকার সাথে রানওয়ের সংস্পশ 

হচ্ছে না। 
তারপর হঠাৎ এক ঝাঁকুনি 'দয়ে প্লেন রানওয়ে স্পর্শ করে। রাবারের শব্দ 

এবং ধোঁয়ার গন্ধ ভেমে আসে । এয়ারপোরটের রানওয়েতে ধাক্কা মেরে প্রেন আবার 

শুন্য লাফিয়ে ওঠে । তারপর বড় বড় চাকাগুলো কঙক্রীট আঁকড়ে ধরবার লড়াই 
করতে থাকে ! | 

ততীয়বারও বিমান লাফায় এবং পর পর এরকম চলতে থাকে । দত চেপে 
আভিশাপ তে তে স্পেনসার কন্ট্রোল কলামকে সজোরে টানে এবং ওটা তার প্রায় 

তলপেটের ভিতরে ঢুকে যায় । বিগত কয়েক ঘণ্টা যে আভশগ্ত রাতটা কেটেছে 
ভয়াভয় দুশ্চিন্তার মধ্য 'দিয়ে সেগুলো এখন অসাড় করা বাস্তব হিসাবে সম্মুখে 

উপাস্হত হচ্ছে । নিচে যে ধূসর ক্ষেত্র দেখা যাচ্ছে তা কখনও লাফিয়ে উঠছে আবার 
দূরে সরে যাচ্ছে আবার লাঁফয়ে উঠছে । তারপর, অল্ভুতভাবে ওটা স্থির হয়ে 
গেল। অবশেষে অবতরণ করল। গোড়ালির ব্রেকে ও সহজভাবে চাপ দের । 
তারপর পায়ের পূণ" শান্ততে চাপ দেয় । পিচের উপর দিয়ে দুরত ছ্টে যাওয়ার 
দরুণ এক ধরনের ধর্ষনের শব্দ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু তার জন্য 
[িমানের হঠাৎ গাঁতি কমার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। ও তিক চাহনিতে দেখতে 
পাচ্ছিল রানওয়ে দৈর্ঘের ততীয়াংশ পেরিয়ে এসেছে । ও ঠিক সময়ে এয়ারক্লাফটকে- 
'নিজের কশ্টোলে রাখতে পারছিল না। 



'তুম দ্রুত ল্যান্ডিং করছ ।* প্রোলভ্যান গর্জন করে ওঠে । এমােম্স ব্রেক 
বাবহার কর। লাল চিহ্ু হ্যান্ডেলকে টান । 

স্পেনসার বেপরোরাভাবে হ্যাশ্ডেলকে সজোরে টেনে ধরে। ও কন্ট্রোল 
কলামকে টেনে নিজের তলে পেটের ভিতরে নিয়ে আসে। র্রেকের উপর পা দিয়ে 
চেপে ধরে । 

ওর পা মনে হচ্ছিল 'ছ*ড়ে যাবে এত যন্ধণা হচ্ছিল। কারণ 'বিমানটা যেন 
চেস্টা করছিল আত্মহত্যা করবে । চাকা কাজ করছে না। ওরা স্থিরভাবে সেটে 
গেছে, প্লেন হড়কে হড়কে চলছে । তারপর আবার হঠাৎ চাকা সচল হয়ে ছুটতে 
আরম্ভ করল। 

“সুইচ কেটে দাও ।' স্পেনসার চিৎকার করে ওঠে । জেনেথ হাতের এক 

ঝাটকায় সুইচ কেটে দল । ইঞ্চিনের এক ঘে'য়ে কানে তালা লাগান শব্দ মরে গেছে । 
কেবিনের ভিতরে শুধু বেতার যল্তের শব্দ এবং আবর্তনশীল যন্ত্রপাতির গনগুনানি 
শোনা যাচ্ছিল। 

স্পেনসার ভয়ংকর অনুভূতি নিয়ে সমনের দিকে তাকার । শব্দহণন ইঞ্জিন 
অথচ প্লেন দ্রুত ছুটে চলেছে, রানওয়ের পথ পলকে পার হয়ে যাচ্ছে। ও এখন 

দেখতে পাচ্ছে রানওয়ের শেষ সীমানা । সেখানে বোর্ড লাগানো আছে, ওর দিকে 
দ্রুত এ'গয়ে আসছে । সেকেন্ডের এক ভগ্নাংশ সময়ের ভিতর ওর চোখ আটকে যায় 
এক অগ্নি নিবপিক গাঁড়র উপর । ড্রাইভার গাঁড় থেকে নেমে পালিয়ে যাচ্ছে 

ট্রে/লভ্যানের নিদেশ ওর কানে সশব্দে বাজল শীন্তশালী ঘ'াষ মারলে যেমন 
হয়, তেমন বোধ হচ্ছিল । 

“বাঁদকের মাটিতে নামাও, বাঁদিকের মাটিতে নামাও। বাঁদিকের '্িয়ারিং-এ 

সজোরে আঘাত কর ।' 
সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে স্পেনসার তার বাঁপা স্টিয়ারিং-এর প্যাডেলে রাখল। 

শরগরের সমস্ত ওজন দিয়ে ওর পিছনে বন্যভাবে সামনের দিকে ধাবা দিল। প্লেন 

হঠাৎ রানওয়ে থেকে দিক পাঁরবর্তন করে এবং বণাকারে ঘুরতে থাকে । জাসনের 

ডানাঁদকে ছটকে পড়ে গিয়েও স্পেনসার লড়াই করতে থাকে প্লেনের ডানাগহলোকে 

যাতে মাটি থেকে দূরে রাখা যায় । ওখানে তখন আকাশ পাতাল বিদীর্ণ করা 

শব্দ ও আলোর ঝলকানিতে ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে । মাটিতে নামার 

গণয়ার 'ছখড়ে বোরয়ে গেছে এবং প্লেন মাটিতে তার পেটের উপর আছড়ে পড়ে 

ছুটতে থাকে । এই সংঘর্ষে স্পেনসারের শরীর ওপরের 'দ্বকে ছিটকে পড়ল তার 

আসন থেকে । ও তখক্ষা যন্ত্রণায় ককয়ে উঠল । সেফটি বেল্টটা গভীরভাবে 

তার মাংসে আঘাত করেছে । ্ 
ও চিৎকার করে ওঠে, “তোমার মাথাকে নিচু কর। আমরা দলা পাকিয়ে 

স্পাকৃত হয়ে যাব ।' 
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ওয়া নিজেদের আসমকে জোরে আঁকড়ে ধরে প্রচশ্ড ধরনের ঘাত প্রাতঘাত ও 

আন্দোলনের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য । তারা প্রচণ্ড চেষ্টা করাছল 
যাতে গড়ে গিয়ে গড়াগাঁড় না খায়। প্লেন তখন নিজস্ব গতিবেগে টলারমান 
অবস্হায় কাত হয়ে চলেছে । লাঙ্গলন্ক্ষণের মত ঘাসগুলো উপড়ে বড় গর্ত করে 
চলেছে । একটা ককর্শ ধাতব শব্দ করে প্রেনটা আর একটা রানওয়ে অতিক্রম করে 
যায় তার সঙ্গে ওখানকার আলোগযলো উপড়ে নিয়ে যায় । ওর কর্ষণে মাটি আকাশে 
ফোয়ারার মত উড়তে থাকে । 

স্পেনসার এই দশ্যের সমাপ্তর জন্য প্রার্থনা জানাতে থাকে । 
ওর অবস্হাটা একজন ক্ষেপা বন্দীর মত যে কিনা অনেকের জীবন নাশের 

মিমিত্ধ। ওর ঠোঁটের কোণ 'দিয়ে রন্তের রেখা, কখন আচমকা আঘাত লেগেছে 
ও জানেনা । ও অপেক্ষা রাছুল এই চরম সময়ের জন্য যা কিনা অসম্ভাবী, ওর 

বাহন টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে, হাজার হাজার আগ্মস্ফুলিঙ্গ চারাদতে ছাড়য়ে 

পড়বে । কালান্তক অন্ধকারে ওরা 'মাঁলয়ে যাবার আগের মূহর্তে। 
তারপর হঠাং কেমন ওরা শ্থির হয়ে যায় ৷ কিন্তু ম্পেনসারের আগের মত ক্ষেপা 

চিন্তাধারা মনের ভিতরে ঘুরে বেড়াঁচ্ছিল। ওর মনে হাঁচ্ছল ওরা যেন তখনও 
মাঠের উপর 'দয়ে ছুটে চলেছে । কিন্তু চোখ জানিয়ে দিচ্ছিল ওরা সম্পূ্ণ 
গাতহশীন। কয়েক মূহূর্তের জন্য কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না! স্পেনসার 
প্লেনের ধারের দিকে কাৎ হয়ে থাকার জন্য অসুবিধা বোধ করছিল । সে জেনেথের 
কে তাকার । জেনেথ নিজের হাতের মধ্যে মাথা রেখে নীরবে কাঁদছিল। 

তার পিছনের ডেকে যাত্রীদের ওখান থেকে হৈ চৈ, গুঞ্জন ভেসে আসাছল। 
মান্ষ জেগে উঠে, বিশ্বাস করতে পারছিল না যে ওরা তখনও বেচে আছে। 
কেউ একজন 'হাগ্টীয়া রুগীর মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় হেসে ওঠে । মনে হচ্ছিল, 
গোটা ছয়েক লোক এক সঙ্গে কথা বলাছল । 

ও শুনতে পেল বেয়ার্ড বলছে, “কেউ আঘাত পেয়ছ £, 

স্পেনসারের কাছে শব্দগুলো কেমন এলোমেলো লাগাছল ॥। ও চোখ বন্ধ করে 
দল । ও বুঝতে পারাছল ও কাঁপছে । 

ওটোপটের বিকৃত গলা শোনা গেল, জরুরী দরজাগুলো খুলে দাও। 

প্রত্যেকে ষে যেখানে আছ, নড়বে না।, 
পাইলট কোবনের এ'টে যাওয়া দরজা খুলে গেল। ভান্তারের বিস্ময়সূচক 

গলার স্বর ভেসে এল, 'দারহণ কাজ করেছ স্পেনসার ! তোমরা দুজনে ভাল আছ 
তো? মাটিতে অবতরণ করলাম, ও নিজের বিরন্ত প্রকাশ করে বলে, “আমাদের 
রুটের ডানাদক ঘরে এলাম । সাত্য মাঁটতে অবতরণের সময় কিষে হ'ল 
ব্যাপারটা 1, 

'তসব বাজে বকছ। তুম অদ্ভুত কাজ করেছ।” বেয়াড়ের ধমক শোনা 

১৩৮ 



যায়। আমার যেটা বলবার তা হল কিছ; শক ও আঘাতজনিত কালংশরার কেস 
আছে একটু দেখভাল করতে হবে ।' 

“আমাদের এখন পাইলট এবং কো-পাইলটকে একবার দেখা দরকার । ওদের 
একটা ব্যবচ্ছা করতে হবে 1” 

স্পেনসার বেয়াডের দিকে ঘাড় ঘোরায় ৷ ঘাড় ঘোনাতে বেশ যন্ত্রণা হচ্ছিল । 
“'ডান্তার'--স্পেনসারের গলা কক'শ ও ফ্যাসফেসে। 
“আমরা ঠিন সময়ে এসোছ কি?। 

হ্যাঁ, ঠিক সময়ে আম বলব: এখন হাসপাতালের কাজ। তুম তোমার 
কাজ করেছ।' 

ও নিজের আসন থেকে ওঠবার চেষ্টা করে। সেসময়ে ও সতক' হয়ে গেল চটপট 
শব্দ শুনে । ও সতকীঁকরণের শব্দ অনুভব করে। ও বুঝতে পারে এটা ওর 
হেডসেট থেকে আসছে ॥ সেটা ডেকের ওপর পিছলে করে পড়ে গেছে । ও ডেকের 

কাছে গিয়ে ওটা তুলে নেয়। ফোন কানে লাগায়, ট্রেলভ্যানের গলা ভেসে আসে । 
“জর স্পেনসার, জঙ্ স্পেনসার, তুমি কি ওখানে আছ ?, 

সাইরেণের ক্রমবদ্ধমান শব্দ ভেসে আসছে । আগ্র নির্বাপক গাড় এবং 
গ্যাম্বুলেন্সের গাড়িতে চারাঁদক ভার্তি হয়ে যাচ্ছিল। স্পেনসারের পিছনে 

প্যাসেঞ্জার কম্পাটমেন্ট থেকে হৈচৈ ভেসে আসছিল । 
ও বলল, “হ্যাঁ । আম এখানে 1, 

প্রেলভ্যান তখন উল্লাসত, সাধারণ মানুষের প্রাতীক্রয়া ওর মধ্য তখন সপ্জারিত । 
ওর কথার 'ীপছনে উত্তোজত আলোচনা এবং হাঁসি ঠাট্রার স্বর ভেসে আসছে । 
“জর এই ল্যাণ্ডিং, সম্ভবত এই এয়ারপোর্টের সব থেকে নিকৃষ্টতম ৷ সুতরাং 

আমাদের কাছে পাইলটের চাকার চেও না। কিস্তি আমাদের কেউ কেউ তোমার 
সাথে করমদ্দন করতে চায় । পরে তোমায় একটা 'ড্রগ্ক কিনে দেব। এখন জর্জ, 
সবাক; ঠিক ঠিক চালাও । আমরা আঙাছ। ওভার ।, 

জেনেথ তার মাথা তোলে । ও প্রচ্ডভাবে হাসছিল । 
ও স্পেনসারকে বলল, “তোমার নিজের মুখটা একবার দেখা উচিত। “মুখটা 

কালো হয়ে গেছে ।' 
ও বলবার মত কিছু: খজে পাচ্ছিল না। কোন রকম বাাদ্ধর কথা, ধন্যবা 

দেবার মত যথেষ্ট ভাষা, ওর মাথার আসছিল না। ও বুঝাছিল যে ওর মধ্যে এখন 

গ্রভীর ক্লান্ত এবং পেটে যন্ত্রণা অনুভব করছে। ও জেনেথের সঙ্গে হ্যান্ডশেক 

করে নিজের আসনে বসে কোঁকাতে থাকে ? 


